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Sammanfattning 

Sveriges har under flera år haft en hög ungdomsarbetslöshet och jämfört med andra länder i 

Europa ligger den på en högre nivå än genomsnittet. Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) 

beräknas arbetslösheten bland svenska ungdomar ligga på 26,4 procent vilket är högre än vad 

den var under samma period förra året. Det finns många skilda meningar kring varför 

ungdomar har svårt att komma in på arbetsmarknaden och trots de ekonomiska åtgärder som 

riksdagen genomfört så fortsätter ungdomsarbetslösheten att stiga. 

Syftet med studien var att söka djupare förståelse för vad som påverkar rekryterare att anställa 

eller inte anställa ungdomar. Vilka kvalifikationer och personliga egenskaper söker 

rekryterare och efterfrågas ekonomiska åtgärder eller vad tror de skulle underlätta ungdomars 

inträde på arbetsmarknaden? För att ta reda på detta genomfördes semi-strukturerade 

intervjuer med två rekryterare från tre olika branscher, hotell- och restaurangbranschen, IT- 

och telekombranschen och vård- och omsorgsbranschen. Den kvalitativa metoden antogs då 

den är lämplig för att tolka och beskriva människors egna upplevelser kring olika fenomen. 

Studiens empiriska resultat analyserades utifrån rational choice-teorin och organisationsteorin 

vilka kompletterar varandra och ger utrymme för olika perspektiv av rationalitet. 

Av resultatet framgick att rekryterarna i studien söker olika kvalifikationer beroende på vilken 

tjänst som ska tillsättas. De ser många fördelar med att anställa ungdomar och inom hotell- 

och restaurangbranschen och vård- och omsorgsbranschen utgör unga redan en stor del, ibland 

störst, av arbetskraften. Däremot uppger rekryterarna att de inte påverkarts att anställa fler 

ungdomar sen det att de ekonomiska åtgärderna genomförts utan tror att andra åtgärder skulle 

vara mer effektiva. Studiens resultat stämmer väl överens med vad tidigare forskning visat.  

Nyckelord 

Ungdomsarbetslöshet, sänkt arbetsgivaravgift, svensk arbetsmarknad, sociala nätverk, rational 

choice, organisationsteori. 
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1. Inledning 

Den höga arbetslösheten bland svenska ungdomar är idag ett högaktuellt ämne och har fått 

stor uppmärksamhet i såväl media som i den politiska debatten. Under flera år har den varit ett 

samhällsproblem och enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) senaste arbetskraftundersökning 

fortsätter arbetslösheten bland unga att stiga. Även i jämförelser med andra europeiska länder 

ligger den svenska ungdomsarbetslösheten över genomsnittet (Ungdomsarbetslöshet – 

internationellt).  

 

Vissa vill finna orsaken till den höga ungdomsarbetslösheten i den globala finanskrisen och 

att svensk arbetsrätt är för stel. Andra anser att ungdomars ingångslöner är för höga och att det 

finns brister i utbildningssystemet. Förklaringsmodeller och meningar går isär men oavsett 

vad ungdomsarbetslösheten i Sverige beror på innebär den ett problem för hela samhället. 

Produktionen blir till exempel inte lika stor som den skulle kunnat bli om vi hade haft full 

sysselsättning. Även om arbetslösheten främst drabbar den enskilda individen medför den 

också minskade intäkter för statskassan vilket kan leda till ansträngda offentliga finanser 

(Eklund, 2010). 

 

Arbetslösheten, som unga drabbas av, sker ofta i övergångsperioden mellan barndom och 

vuxenliv, en period då man söker sin identitet och plats i vuxenlivet. Därför är det av stor 

betydelse att ungdomar tidigt får arbete för att inte hamna utanför samhällets gemenskap. Det 

räcker därför inte med att endast söka en lösning på individnivå utan lösningen måste finnas 

på en samhällsnivå (Rantakeisu, Starrin & Hagquist, 1996). 

 

Amerikanska studier om sociala nätverk visar att en persons kontakter kan ha stor betydelse 

när personen söker arbete (Granovetter, 1995). Även i svenska studier har man konstaterat att 

de flesta tjänster tillsätts via informella kontakter och inte via till exempel 

Arbetsförmedlingen eller jobbannonser. Riksrevisionen har under perioden 2004-2010 

granskat Arbetsförmedlingens kontor för att se hur effektivt de använder sina resurser när de 

förmedlar arbeten (Effektivitetsmätning som metod för att jämföra arbetsförmedlingskontor). 
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I granskningen kom man fram till att omkring hälften av kontoren skulle kunna bli mer 

effektiva om de använde sina resurser på ett bättre sätt. 

Svenskt Näringsliv genomför ungefär vartannat år en rekryteringsenkät som bland annat 

undersöker hur företag väljer att rekrytera, vilka erfarenheter de söker och om de finner det 

svårt att hitta rätt kompetens (Missade möjligheter: rekryteringsenkäten 2012). 

Rekryteringsenkäten visar på att allt färre företag använder sig av Arbetsförmedlingen eller 

annonsering när de ska rekrytera. Hela 80 procent av de företag som ingick i 

rekryteringsenkäten uppger att de rekryterar via informella kontakter (a.a). Detta kan 

ytterligare vara en bidragande orsak till att ungdomar har svårt att komma in på 

arbetsmarknaden då ungdomar i regel inte har lika stort kontaktnät som äldre personer har 

(Granovetter, 1995). 

Diagram 1. Arbetslöshet i olika åldersgrupper 
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Ovanstående beräkningar är de officiella siffrorna för relativ arbetslöshet uppdelat i olika 

åldersgrupper och baseras på statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB. Diagrammet är 

utfärdat av Ekonomifakta, som ägs av Svenskt Näringsliv, och presenterar både kända och 

okända fakta om till exempel skatter, arbetslöshet, företagande och annat som är av betydelse 

för samhällsekonomin. Källorna de använder sig av är offentlig nationell och internationell 

statistik främst hämtad från SCB, Eurostat och OECD (Om oss). 

Diagrammet visar att arbetslösheten är betydligt högre i åldersgruppen 15-24 år jämfört med 

de fyra andra. En förklaring till detta kan vara att ungdomar är en konjunkturkänslig grupp 
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som efter varje lågkonjunktur har svårare, än andra grupper, att komma tillbaka till 

arbetsmarknaden (Arbetslöshet i olika åldersgrupper). 

Idag ligger ungdomsarbetslösheten på 26,4 procent vilket är 1,2 procent högre än vad den var 

samma tid förra året (Arbetskraftsundersökningarna). Statistiska Centralbyrån använder sig av 

den officiella beräkningen av ungdomsarbetslösheten. Till den räknas ungdomar mellan 15-24 

år som vill arbeta och aktivt sökt arbete men inte har något, dvs. arbetslösa som andel av 

arbetskraften. Även om personen är heltidsstuderande men samtidigt aktivt söker arbete 

räknas denne som arbetslös. 

 

Definitionen av ungdomsarbetslösheten är mycket omtvistad och vissa menar att den är 

missvisande då man inkluderar ungdomar som studerar på heltid. Men denna beräkning är den 

allmänt vedertagna inom EU och används för att kunna göra jämförelser över tid och mellan 

länder. Det går att göra andra beräkningar här i Sverige, men resultatet går då inte att jämföra 

med andra länder (Ungdomsarbetslöshet – internationellt).  

Den svenska ungdomsarbetslösheten ligger inte på samma höga nivåer som i till exempel 

Grekland eller Spanien men statistiken från Sverige ligger ändå över snittet för EU27 (a.a). I 

EU27 ingår länderna som den 1 januari år 2007 var med i den Europeiska unionen 

(Definitioner).  

 

För att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden antog riksdagen 2007 propositionen 

2006/2007:84 Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25. Med 

arbetsgivaravgiften avses den avgift som en arbetsgivare betalar för varje anställd person 

utöver arbetstagarens lön. Man ville motivera arbetsgivare att anställa fler ungdomar genom 

att minska kostnaderna för dem. Proposition ersattes den 1 januari 2009 med propositionen 

2008/09:7 Kraftfullare nedsättning av socialavgifter för unga (Nedsättning av sociala avgifter 

för personer som fyllt 18 men inte 25 år). SCB:s statistik visar dock att denna ekonomiska 

åtgärd inte har gett det resultat man hoppats på och idag diskuterar riksdagspartierna hur man 

ska komma fram till en lösning på problemet. Centerpartiet och Folkpartiet menar fortfarande 

att ekonomiska incitament är rätt väg att gå. I sitt partiprogram skriver Centerpartiet att de vill 

minska lönekostnaderna för företagen genom att ytterligare sänka arbetsgivaravgiften och 

dessutom möjliggöra lägre ingångslöner för ungdomar (Ungdomsarbetslöshet, Centerpartiet). 

Även Folkpartiet är för en ökad lönespridning och menar att ingångslöner för ungdomar ska 

vara betydligt lägre än genomsnittslönerna (Ungdomsarbetslöshet, Folkpartiet). 
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är att söka djupare förståelse för vad som påverkar ”rekryterare” att 

anställa eller inte anställa ungdomar. Med rekryterare avses i denna studie en person som har i 

uppgift att bland annat rekrytera personal till företaget.  

Trots de åtgärder som riksdagen genomfört har inte ungdomsarbetslösheten minskat. Vilka 

åtgärder är det då som krävs? Kan en sänkt arbetsgivaravgift eller sänkta löner lösa problemet 

eller är till exempel erfarenhet, utbildning och andra faktorer alltför avgörande i 

rekryteringsprocessen? För att ta reda på detta kommer jag att undersöka hur rekryterare inom 

hotell- och restaurangbranschen, IT- och telekombranschen och vård- och omsorgsbranschen 

ser på dessa åtgärder.  

1.2 Frågeställningar 

- Vad tror rekryterare är de avgörande faktorerna vid anställning av ungdomar? 

- Föreligger det skillnader mellan olika branscher?  

- Anser rekryterare att ekonomiska åtgärder, som politiker beslutar om, kan få dem att 

anställa fler ungdomar?  

- Om inte, vilka åtgärder skulle då underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden 

enligt rekryterare? 

1.3 Avgränsning 

Denna studie är avgränsad till att undersöka hur rekryterare inom olika branscher ser på 

ungdomsarbetslösheten och ungas ställning på den svenska arbetsmarknaden. För att ta reda 

på detta har jag har begränsat mig till att enbart intervjua personer vars arbetsuppgift är att 

rekrytera personal. De branscher som undersökts är IT- och telekombranschen, hotell- och 

restaurangbranschen och vård- och omsorgsbranschen. Två intervjupersoner från varje 

bransch valdes ut från olika företag inom Stockholmsområdet, detta innebär att studien inte är 

tillämpbar på övriga Sverige. Då det empiriska materialet endast består av data från ett 

begränsat antal rekryterare inom dessa tre branscher kan inte uppsatsens resultat generaliseras 

till andra branscher och företag. 
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Då ungdomsarbetslösheten är en mycket aktuellt fråga finns det åtskillig litteratur som 

behandlar ämnet. Det kommer ständigt nya rapporter och artiklar från olika organisationer, 

myndigheter och universitet med nya fakta. I min studie har jag därför varit tvungen att välja 

de källor som jag uppfattar som mest relevanta och seriösa. 

 

Det hade varit intressant att även intervjua ungdomar och fått deras syn på 

ungdomsarbetslösheten och hur de tolkar sin situation på arbetsmarknaden. I allmänhet hade 

det varit av intresse att undersöka frågan ur flera perspektiv, men det skulle kräva en betydligt 

större studie och förmodligen inte ligga inom ramen för ett examensarbete på 15 hp. 

1.4 Disposition  

Efter den inledande delen i uppsatsen följer bakgrunden för ämnet där jag beskriver närmare hur 

den svenska arbetsmarknaden fungerar, hur finanskrisen påverkat Sverige och vilken roll 

utbildning har för ungdomar. Därefter tar jag upp de teorier som är relevanta för min 

undersökning. Sedan följer ett avsnitt om tidigare forskning som gjorts kring ämnet. I 

metodavsnittet diskuterar jag närmare hur jag har gått tillväga för att samla in data och med vilka 

metoder jag sedan har analyserat det insamlade materialet. I detta avsnitt kommer jag även att 

beröra urval, generaliserbarhet och etiska aspekter. Uppsatsens huvudsakliga resultat presenteras i 

resultatavsnittet som följs av en avslutande analys och diskussionsdel som knyts an till teorierna 

1.5 Bakgrund 

1.5.1 Svensk arbetsmarknad 

Sedan 1930-talet har svensk arbetsmarknad reglerats av ”den svenska modellen” (Björklund, 

2006). Den svenska modellen bygger på ett samförstånd mellan parterna på arbetsmarkanden 

sedan staten överlät ansvaret kring arbetslivsfrågor till arbetsgivar- och 

arbetatagarorganisationerna. Det som parterna kommer överens om sammanställs i 

kollektivavtal som reglerar till exempel lön, anställningsform, arbetsmiljö och semester etc. 

(a.a). 

 

För att förstå hur den svenska arbetsmarknaden fungerar är det viktigt att man tar 

arbetsmarknadens organisationer i beaktning. Internationellt sett har Sverige högre 

organisationsgrad än något annat land (Röster om facket och jobben: Rapport 6, 
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Sammanfattning av rapport 1-5). Att en så stor del av arbetskraften varit fackligt anslutna har 

haft en stor betydelse för lönebildnigen. Omkring 90 procent av arbetstagarna var fackligt 

anslutna i mitten på 1990-talet, men därefter har organisationsgraden sjunkit. År 2007 

chockhöjde regeringen a-kassekostnaderna vilket resulterade i att många arbetstagare valde att 

gå ur sin fackförening eller att inte alls gå med i en fackförening. Efter denna drastiska 

nedgång hade antalet fackligt anslutna sjunkit till 69 procent under första kvartalet 2011 och 

det är det lägsta värde som uppmätts på över 40 år (a.a). 

 

Kollektivavtalet är en grundbult i den svenska modellen och i arbetsrättsliga regleringar 

(Björklund, 2006). Med kollektivavtalen säkerställs rimliga löner och villkor som gäller för 

hela branschen, därmed konkurrerar företagen på lika villkor. Under avtalsperioden ska 

arbetsfred mellan arbetsgivare och arbetstagare hållas. Kollektivavtalen omfattar alla på 

arbetsplatsen oavsett om man är organiserad eller inte. Finns det däremot inga avtal så är det 

arbetsgivaren som bestämmer (a.a). 

 

På 1970-talet tillkom det arbetsrättsliga lagar så som lagen om anställningsskydd (LAS) och 

medbestämmandelagen (MBL). I samband med detta frångick man principen om att 

arbetsmarknaden skulle regleras genom förhandlingar och avtal mellan arbetsgiva- och 

arbetstagarorganisationerna utan politisk inblandning (Björklund, 2006). I LAS regleras bland 

annat uppsägningar och ger arbetstagaren ett utökad anställningsskydd. Lagen är delvis 

tvingande, men det finns vissa bestämmelser som är dispositiva (Ordbok). LAS reglerar även 

turordningen vid uppsägningar som beror på arbetsbrist. Denna princip kallas för ”sist in-först 

ut” och innebär att arbetstagare som har arbetat på företaget en längre tid har företräde vid 

arbetsbristsuppsägningar framför arbetstagare med kortare anställningstid (Göransson & 

Garpe, 2012). 

 

Lagen om anställningsskydd har blivit mycket kritiserad av framförallt arbetsgivare som anser 

att den har en stel och statisk utformning. Enligt Svenskt Näringsliv är LAS och 

turordningsreglerna ett hinder för utsatta grupper, som till exempel ungdomar, på 

arbetsmarknaden då de menar att dessa grupper oftast tvingas lämna sina jobb först vid 

neddragningar (Minska ungdomsarbetslösheten). 
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1.5.2 Finanskris och lågkonjunktur 

Under hösten 2008 skakade finanskrisen världens finansmarknader. Krisen berodde på att 

amerikanska banker varit oförsiktiga med sin utlåning, men också att bostadsmarknaden i 

USA var övervärderad och överbelånad (Finanskrisen 2008 - en sammanfattning av 

regeringens åtgärder).  

 

I september 2008 gick den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers i konkurs vilket 

medförde en global förtroendekris (Den finansiella krisen – utveckling, Konjunkturinstitutet). 

Lehman Brothers hade beviljat bostadslån till låntagare med svag återbetalningsförmåga och 

när oväntat många låntagare inte klarade av att betala av sina skulder var det starten på 

finanskrisen. Lån som riktar sig till mindre kreditvärdiga låntagare kallas för subprime-lån. 

Det gjordes ingen bedömning av subprime-låntagares återbetalningsförmåga utan de beviljas 

lån i förhållande till värdet på de tillgångar som belånades (a.a).  

Utöver detta hade många banker illikvida och osäkra tillgångar (Scocco, 2009). Sådana 

tillgångar kallas för toxic assets. I en marknad där alla ville sälja såldes även tillgångar av 

värde till låga priser (a.a). 

 

Den amerikanska finanskrisen hade stor påverkan även på de europeiska finansmarknaderna 

då många banker och institut i Europa hade fodringar på Lehman Brothers. Till följd av detta 

genererades också en chockvåg av misstro i det europeiska finansiella systemet vilket ledde 

till att likviditeten på penningmarknaderna kraftigt föll (Den finansiella krisen – utveckling). 

 

Att krisen fick så omfattande spridning runt om i världen berodde främst på att aktörerna på 

finansmarknaden tappade förtroende såväl för varandra som för det finansiella systemet 

(Finanskrisen 2008 - en sammanfattning av regeringens åtgärder). Efter finanskrisen följde en 

lågkonjunktur som drabbade många länder, inte minst Sverige. I en kommentar till 

Riksbankens årsredovisning 2009 säger riksbankschefen, Stefan Ingves, att trots de kraftfulla 

åtgärderna som världens centralbanker och myndigheter vidtagit så kommer 2009 att 

kännetecknas av den kraftigaste konjunkturnedgången på flera decennier (Finanskrisen och 

lågkonjunkturen präglade Riksbankens verksamhet under 2009). 

 

 

http://www.riksbanken.se/
http://www.riksbanken.se/
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I en konjunkturnedgång agerar både hushåll och företag försiktigt (Eklund, 2010). De väljer 

att dra ner sina skulder och minska sina investeringar. I en lågkonjunktur ökar arbetslösheten 

till följd av att människor väljer att konsumera mindre. När efterfrågan på företagens varor 

och tjänster sjunker kan företagen bli tvungna att avskeda personal på grund av att de inte får 

avsättning av sina produkter (a.a). 

En bidragande orsak till att arbetslösheten i Sverige är hög kan vara att många ungdomar som 

nyligen kommit in på arbetsmarknaden blev uppsagda när finanskrisen slog till. Trots att 

ungdomar inte är en homogen grupp så är gemensamt för dem att de saknar erfarenhet av 

arbetslivet. Ofta får de tidsbegränsade anställningar och löper därför större risk att förlora 

jobbet i konjunktursvängningar eller vid arbetsbrist (Grannas, 2009). 

1.5.3 Utbildning 

När det kommer till utbildning konstaterar TCO  i sin rapport ”Utbildningsgaranti - en väg till 

arbete” att ungdomar har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och att detta huvudsakligen 

beror på bristande utbildning (Utbildningsgaranti – en väg till arbete: Rapport 9). 

På senare år har det skett en strukturell förändring i ekonomin som har lett till att utbildning 

blivit allt viktigare för individen och konkurrenskraften i ekonomin. På grund av att det 

ekonomiska läget i Europa och Sverige har försämrats så har efterfrågan på lågutbildade och 

andra grupper som tros ha lägre produktivitet minskat. Särskilt svårt är det för ungdomar som 

inte har fullständiga gymnasiebetyg att komma ut i arbetslivet (a.a). 

 

Då utbudet på arbetskraft är större än efterfrågan blir konkurrensen hård om de arbeten som 

finns. På så vis blir arbetskraftens utbildningsnivå och kompetens viktigare för att kunna ta 

del av arbetslivet. Enligt TCO:s rapport kommer ungdomar inom tio år att söka sig till 

arbetslivet i större utsträckning än vad äldre lämnar. Därför, menar TCO, måste den nya 

arbetslinjen bestå av en utbildnings- och kompetenslinje (Utbildningsgaranti – en väg till 

arbete: Rapport 9). 

 

 

 

http://www.tco.se/Templates/Data____10055.aspx
http://www.tco.se/Templates/Data____10055.aspx
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2. Tidigare forskning 

2.1 Sociala nätverk 

Den amerikanska sociologen Mark S. Granovetter genomförde en studie i Boston i början av 

1970-talet (Granovetter, 1995). I studien studerade han 282 personer som nyligen fått eller 

bytt jobb. Granovetter delade in olika metoder att söka jobb i ”informella” och ”formella” 

metoder. När personer vänder sig direkt till en arbetsgivare (som inte är bekant) eller använder 

sig av sitt egna personliga nätverk så räknas det till informella metoder. Om en person 

däremot söker jobb via offentliga arbetsförmedlingar eller annonser så använder sig denne av 

formella metoder. Av de personer som ingick i studien uppgav hela 55,7 procent att de hade 

fått sitt nya jobb via informella metoder. Dessa personer visade sig även vara de som var mest 

välavlönade och trivdes bäst med sina jobb (a.a).  

 

För min studie är denna forskning av betydelse då detta kan vara en ytterligare förklaring till 

varför unga är arbetslösa i högre grad. I studiet av ungdomsarbetslösheten är Granovetters 

teori om sociala nätverk intressant då han menar att sociala kontakter kan ha en stor betydelse 

för en persons arbetsliv.  En person som saknar kontakter får svårare att hitta jobb. I det här 

fallet skulle ungdomar vara en sådan grupp på grund av att de oftast inte har lika många 

kontakter som personer som har arbetslivserfarenhet och då kunnat skapa kontakter.  

Att rekryterare inte ”vågar” anställa ungdomar kan bero på att de inte besitter samma kunskap 

och erfarenhet som äldre personer gör. Rekryterare tar en risk om de anställer unga eftersom 

de inte har lika många referenser och meriter som kan visa på deras produktivitet.  

2.2 Sänkta arbetsgivaravgifter  

I detta avsnitt kommer en kort redogörelse av resultatet från två tidigare studier som gjorts om 

sänkta arbetsgivaravgifter. Den första studien har genomförts i Sverige och den andra i 

Finland. Att jag redogör för en finsk studie är på grund av att Sverige och Finland har 

liknande samhällsförhållanden. 
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2.2.1 Svensk studie om sänkta arbetsgivaravgifter 

En sänkning av arbetsgivaravgiften 2002 i Norrlands och delar av Svealands inland 

utvärderades 2008 i ett working paper från IFAU av Bennmarker, Mellander och Öckert. För 

att mäta om sänkningen fått positiva sysselsättningseffekter använde de sig av en Difference-

in-Differences-ansats, dvs. jämförde sysselsättningsgraden på företag före och efter 

sänkningen. I behandlingsgruppen ingick de företag som tillhörde regioner där 

arbetsgivaravgiften sänkts och företag som tillhörde en angränsande region, där 

arbetsgivaravgiften inte sänktes, användes som kontrollgrupp. I enlighet med andra 

internationella studier som gjorts visade utvärderingen dock inte på någon ökad 

sysselsättning. Slutsatsen Bennmarker, Mellander och Öckert drar är att sänkta 

arbetsgivaragifter inte medför att befintliga företag ökar antalet anställda. Därför, menar de, 

att denna åtgärd inte är effektiv för att öka sysselsättningen (Bennmarker, Mellander & 

Öckert, 2008). 

2.2.2 Finskt undersökning om sänkta arbetsgivaravgifter 

I Finland genomfördes ett experiment mellan år 2003 och 2005 (Korkeamäki & Uusitalo, 

2008). Experimentet gick ut på att arbetsgivaravgiften sänktes med tre till sex procent i 20 

utvalda kommuner. Korkeamäki och Uusitalo (2008) utvärderade resultatet genom att jämföra 

sysselsättningseffekten och löneutvecklingen under perioden 2002-2004. Även här använde 

de sig av en Difference-in-Differences-ansats och kunde i utvärderingen konstatera att den 

sänkta arbetsgivaravgiften inte hade någon signifikant sysselsättningseffekt på de företag som 

omfattades av sänkningen. Däremot fann de att lönerna i dessa företag ökade och beräknade 

att ungefär hälften av sänkningen hade resulterat i höjda löner för de redan anställda i 

företagen (a.a). 
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3. Teoretisk bakgrund 

Studien utgår ifrån teorier som på olika sätt är relevanta för att analysera studiens resultat och 

besvara frågeställningarna. Rational choice-teorin behandlar frågan om hur rekryterarna 

handlar rationellt i syfte att vara så vinstmaximerande som möjligt. I kontrast till rational 

choice-teorin kommer studien även att behandla organisationsteori. Organisationsteori ger 

utrymme för ett annat perspektiv av rationalitet. Ur detta perspektiv ses rekryteraren som en 

del av den organisationen den tillhör. Denna teori bidrar med en större förståelse för varför 

rekryterare handlar som de gör och hur organisationen påverkar rekryteringsprocessen. 

Dessa två teorier har valts för att tillsammans kunna komplettera varandra. 

3.1 Rational choice 

Det finns en mängd olika rational choice-teorier inom sociologin och dessa räknas till den 

gren som har blivit mest influerad av ekonomisk teori (Hedström & Stern, 2008). Trots att det 

inte finns någon enhetlig rational choice-teori går det att finna vissa gemensamma drag 

(Goldthorpe, 1998). De grundläggande antagandena är gemensamma, men tolkningarna och 

tillämpningarna skiljer sig åt (Brodin Danell, 2007). 

 

Rational choice-teorier bygger på att alla aktörer är rationella och strävar efter att maximera 

sina egna intressen (Hedström & Stern, 2008). Enligt teorin har individer alltid ett antal 

handlingsalternativ att välja mellan och de kommer att välja det alternativ som ger störst 

nytta. Individerna väger mål och medel mot varandra, utifrån sina egna preferenser, och 

kommer därefter att eftersträva att nyttomaximera sitt handlande (Coleman, 1973).  

 

I föreliggande studie undersöks vilka egenskaper och kvalifikationer som rekryterare värderar 

när de ska anställa ny personal. Eftersom ungdomar och äldre personer besitter olika 

kunskaper och har olika egenskaper måste rekryteraren, utifrån dessa, avgöra vem som bäst 

lämpad för tjänsten. Rekryteraren kommer att väga för- och nackdelarna hos de arbetssökande 

mot varandra och därefter anställa den person som anses har bäst kvalifikationer. Då 

rekryterarna i studien arbetar inom olika branscher och således tillsätter olika typer av tjänster 

kommer de sannorlikt att värdera olika egenskaper hos de arbetssökande. 

Raymond Boudon är en europeisk sociolog och ses som en av nyckelpersonerna inom rational 
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choice-teorin. Boudon (2003) anser att individer är kognitivt begränsade i sina val. Han påstår 

också att individer är rationella i sina handlingar även om de inte väljer det alternativ som 

ekonomiskt sett skulle ge störst förväntad nytta. Boudon menar att individer kommer att 

handla rationellt utifrån det handlingsalternativ som, enligt dem och deras preferenser, är det 

som ger störst nytta (a.a). Det som skiljer den ekonomiska rational choice-teorin från den 

sociologiska är att man inom sociologin tar hänsyn till individernas egna preferenser (Brodin 

Danell, 2007). Enligt Boudon (2003) är rational choice-teorin användbar för att tolka 

samhällsfenomen som resultat av individers rationella handlingar. 

 

James S. Coleman är en nordamerikansk sociolog och en av frontfigurerna i utvecklandet av 

rational choice-teorin. Föreliggande studie kommer tillämpa rational choice-teorin genom 

Colemans mikro-makrograf (1986). Sociologer avser inte alltid att förklara enskilda individers 

handlingar utan försöker ofta tolka det aggregerande resultatet av individers handlande på en 

makronivå. Rational choice-teorin används då för att förklara sociala förändringar som tycks 

bero på individers rationella val (Hedström & Stern, 2008). 

 

Ofta används sociologin just för att förklara viktiga empiriska observationer. I statistiska 

undersökningar som gjorts går det att konstatera att en stor del av ungdomarna saknar arbete 

trots att de är arbetssökande. Ungdomsarbetslösheten finns på makronivå och i syfte att 

minska den beslutade riksdag och regering att sänka arbetsgivaravgiften för ungdomar. Denna 

åtgärd gjorde det billigare för företag att anställa unga och skulle på så sätt ge ett ekonomiskt 

incitament för företag rekrytera ungdomar. Varför ungdomsarbetslösheten trots detta 

fortfarande ligger på en hög nivå kommer undersökas utifrån Colemans makro- mikrograf. 
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Figur 1. Colemans (1986) makro-mikrograf 
 

 

       

 Makro: 

 

 

 

 Mikro: 

 
 

A: Andras handlingar eller andra relevanta miljöförhållanden 

B: Individuella skäl eller andra orsaker till handling 

C: Individuell åtgärd 

D: Socialt utfall  

 

Källa: James S. Coleman (1986) 

 

I figuren ovan görs en distinktion mellan makro- och mikronivå. På makronivå finns läge A 

och D och dessa skildrar olika tidpunkter av ett makrofenomen. Strecket som går mellan A till 

D visar ett socialt utfall på makronivå mellan två olika stadier. Genom att även inkludera 

minkronivåerna beskrivs de enskilda individernas handlingar som ger upphov till det sociala 

utfallet i läge D. 

 

I startläge A är ungdomsarbetslösheten hög på makronivå vilket innebär att det är ett 

samhällsproblem. Riksdagen beslutar att sänka arbetsgivaravgiften för ungdomar så att 

företag, på mikronivå, i större utsträckning väljer att anställa unga. Från läge A till B har det 

då skett en förändring på makronivå i syfte att skapa effekt på mikronivå. I läge B till C 

förmodas rekryterare att anställa ungdomar då det blivit billigare eftersom de antas handla 

rationellt och agera vinstmaximerande. Detta äger rum på en mikronivå. Från läge C till D 

väntas en förändring på makronivå till följd av individers handlande på mikronivå. I läge D 

ska ungdomsarbetslösheten ha minskat till följd av den åtgärd som regeringen vidtog på 

makronivå i läge A.  
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Att arbetslösheten bland unga idag är så hög är ett samhällsproblem som även kan orsaka 

framtida problem. Därför är det rationellt av riksdagen att vilja minska 

ungdomsarbetslösheten och få ut ungdomar i arbete. Ungdomar som inte lyckas etablera sig 

på arbetsmarknaden bidrar heller inte till samhällsekonomin och blir ofta beroende av bidrag. 

Arbetslöshet kan även medföra andra svårigheter som till exempel att finna en bostad och 

finna sin roll i samhällsgemenskapen. Dessutom blir det svårare för personer som är 

arbetslösa att få ett jobb ju längre tiden går. 

3.2 Organisationsteori 

Sociologen Göran Ahrnes forskning syftar till att förstå och förklara samhällets utveckling 

och förutsättningar. Han anser att det är viktigt att undersöka hur människors interaktion 

organiseras för att kunna förklara samhällsprocesser. En annan central del i analysen av 

samhället är vad som händer innanför, utanför och mellan organisationer (Ahrne, 1994). En 

successiv utvidgning av själva organisationen, studieobjektet, till att också gälla dess 

omgivning har skett sedan man började studera organisationer. Även gränserna mellan, inom 

och utanför organisationen tycks ha minskat i betydelse (a.a). 

 

Ahrnes organisationsteori söker förklara varför organisationer agerar som de gör och 

beskriver samhället som ett socialt landskap bestående av organisationer. Enligt Ahrne (1994) 

är människor runt om oss organiserade och deras handlingar är delvis styrda av den 

organisation de tillhör. Han talar därför människor som ”organisatoriska kentaurer” och 

menar med det att de är till hälften människa och till hälften organisation. Ahrne anser dock 

att deras handlingar fortfarande betydelse då människor har egna och unika avsikter med de 

val de gör (a.a). 

 

Organisationer består av specifika och identifierbara medlemmar (Ahrne, 1994). Fyra vanliga 

typer är till exempel familj, stat, ideella organisationer och företag. Sådana organisationer 

karaktäriseras av tillhörighet, kollektiva resurser, att medlemmarna är utbytbara och att 

organisationen har kontroll över dem. Organisationerna för samman människor och lämnar 

andra utanför. Interaktion mellan människor uppstår, enligt Ahrne, inom organisationer och 

förstås i relation till organisationstillhörigheten (a.a). 

 



 

 15 

Som anställd på ett företag är man genom sin anställning medlem i en organisation där man 

får lön som ersättning för sina tjänster. Detta medlemskap innebär, för den anställde, att han 

eller hon är underordnad arbetsgivarens auktoritet och makt. Företagsmedlemskapet är till sin 

karaktär frivilligt då den anställde kan välja att lämna företaget, men också sägas upp. Till 

skillnad från organisationer, som familjer och stater, är företag mer flexibla eftersom de kan 

välja sina medlemmar och även göra sig av med dem (Ahrne, 1994).  

 

Organisationens huvudsakliga verksamhet är att skapa en struktur och denna skapas genom 

ledning och kontroll. Som medlem i organisationen får man en identitet som övriga 

medlemmarna också räknar med. Man får också tillträde till organisationens resurser och 

medlemskapet innebär både rättigheter och skyldigheter.  

Enligt Ahrne (1994) är människor en konstruktion av olika organisationer som till exempel 

medborgarskap, familj och skola. Genom att vara medlem i olika organisationer blir 

människan erkänd och utesluts man förlorar man också en del av sin identitet. Medlemmarna 

kan ha olika intressen men gemensamt för dem är en vilja att organisationen ska bestå. Ahrne 

menar att organisationer alltid varit grundläggande för interaktionen mellan människor (a.a). 

Rekryterarna i föreliggande studie har olika yrkespositioner inom företagen. Detta kan 

påverka studiens resultat då de har olika perspektiv. De i högre position kanske ser mer till 

organisationen som helhet medan de som arbetar inom en enskild verksamhet kanske har ett 

snävare perspektiv. 
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4. Metod 

4.1 Metodansats 

Då studien syftar till att skapa djupare förståelse för vad rekryterare värderar hos de 

arbetssökande valdes en kvalitativ metod. Denna metod lämpar sig för att tolka och beskriva 

människors egna upplevelser kring olika fenomen (Bryman, 2002). Genom att använda en 

fenomenologisk ansats inkluderas rekryterarnas sociala verklighet och livsvärld i studien. I en 

fenomenologisk studie ligger fokus enligt Creswell (2007) på individerna och deras 

erfarenheter av fenomenet som undersöks. Forskaren använder sig av intervjuer för att se både 

likheter och skillnader i respondenternas svar. Därefter söker forskaren finna en kärna av 

fenomenet utifrån individernas gemensamma erfarenheter och upplevelser av fenomenet. För 

att respondenternas tankar och reflektioner tydligt ska framgå är det viktigt att forskaren 

bortser från sin egen förförståelse i den mån det är möjligt, även kallat bracketing (a.a).  

Fenomenet som föreliggande studie avser undersöka är vad rekryterare, från olika branscher, 

tror skulle underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden samt att ta reda på vilka faktorer 

de värderar vid rekrytering. För att denna studie ska vara genomförbar krävs att data samlas in 

från en viss kategori av individer. Respondenterna i studien har alla som arbetsuppgift att 

rekrytera personal. De arbetar däremot på olika positioner och företag inom tre olika 

branscher. 

4.2 Urval 

I studien ingår två rekryterare från de tre olika branscherna. Branscherna som valdes ut var 

IT- och telekombranschen, vård- och omsorgsbranschen och hotell- och restaurangbranschen. 

Dessa valdes på grund av att de skiljer sig ifrån varandra och således förmodas söka olika 

typer av kvalifikationer och egenskaper hos sina anställda. 

I fenomenologiska studier är det viktigt att urvalet är grundligt utvalt då intervjupersonerna 

ska ha upplevt fenomenet som studeras. Detta för att forskaren sedan ska kunna sammanställa 

de gemensamma erfarenheterna i analysen (Creswell, 2007). 

 

Samtliga rekryterare är verksamma i Stockholmsområdet men skiljer sig åt vad gäller 

erfarenhet, kön och ålder. De har även olika yrkespositioner i respektive företag.  
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Rekryterare 1 är VD sedan sju år tillbaka på ett IT- och telekomföretag. Även rekryterare 2 

arbetar inom IT- och telekombranschen och har arbetat som personalchef i sex år. Rekryterare 

3 är HR-assistent på ett hotell- och restaurangföretag och har arbetat på företaget i 13 år. 

Rekryterare 4 är också verksam inom hotell- och restaurangbranschen och har varit 

restaurangchef i tre år.  Rekryterare 5 arbetar sedan fem år tillbaka som personalchef inom 

vård- och omsorgsbranschen. Rekryterare 6 har arbetat som verksamhetschef i snart två år på 

ett vård- och omsorgsföretag. 

4.3 Intervjuernas utformning, genomförande och 

bearbetning 

För att finna lämpliga intervjupersoner kontaktades sex olika rekryterare på olika företag 

inom tre olika branscher. Intervjupersonerna kontaktades via telefon och fick veta i vilket 

syfte de blivit kontaktade. Intervjuerna bokades vid telefonkontakten och alla utom en 

intervju, som skedde över telefon, ägde rum på respektive rekryterares företag. 

Respondenterna försäkrades om att alla ljudinspelningar och transkriberingar endast kommer 

användas för uppsatsens syfte och behandlas konfidentiellt. 

 

Enligt Kvale (1997) är kvalitativa intervjuer en bra form när forskaren söker djupare 

beskrivningar hos respondenterna. Intervjuerna som genomfördes var av en semi-strukturerad 

karaktär och tog mellan 30-35 minuter och spelades in med mobiltelefon. Intervjuguiden var 

utformad så att studiens samtliga områden skulle belysas och intervjufrågorna ställdes till alla 

intervjupersonerna. Däremot kunde följdfrågorna skilja sig åt i syfte att generera ett flytande 

samtal kring de valda ämnena.  

 

Samtliga transkriberingar skedde inom en vecka så att forskaren bibehåller fokus på 

rekryterarens subjektiva erfarenheter. Enligt Aspers (2007) är det upp till forskaren att 

bestämma vad som är viktigt att transkribera och därför transkriberades endast skratt, pauser 

och hummanden som ansågs vara meningsfulla. Utifrån studiens syfte valdes kodningen för 

att få en bra utgångspunkt och koppling till teorierna. Detta i enlighet med den 

fenomenologiska ansatsen. För att undvika att koderna skulle innehålla motsägande material 

valdes koder med stor variation (Aspers, 2007). 
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4.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

I kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder används olika datainsamlingstekniker. 

Begreppen validitet och reliabilitet har ursprungligen skapats för kvantitativa studier.  

Numera används de även inom den kvalitativa forskningsmetoden och delade meningar finns 

kring huruvida kvalitativa uppsatser kan uttala sig om validitet och reliabilitet. Det går inte att 

skatta en kvalitativ studies tillförlitlighet med siffror så som man gör i kvantitativa 

undersökningar. Vissa forskare anser att begreppen är alltför positivistiska och hämmar 

kreativitet och en mer fri forskning (Kvale, 1997). 

Validitet och reliabilitet används för att beskriva hur bra datainsamlingen har fungerat. Detta 

för att skapa en uppfattning om hur väl forskaren mäter det som studien syftar att mäta 

(Bryman, 2002). I en studie med hög validitet har forskaren undersökt det han eller hon avsett 

att undersöka. För att öka validiteten i föreliggande studie har teorierna och intervjuguiden 

utformats utifrån studiens syfte och frågeställningar. Enligt Kvale (1997) skapas en god 

validitet genom att forskaren ständigt kontrollerar att studien utgår ifrån sitt syfte. För att 

resultatet ska kunna generaliseras till att även gälla andra utöver intervjupersonerna är det 

viktigt med en god validitet. 

 

En studies reliabilitet handlar om hur pålitlig forskarens mätningar är (Kvale & Brinkmann, 

2009). För att en studie ska ha hög reliabilitet ska studien kunna upprepas och generera 

samma resultat. Reliabilitet behandlar även tillförlitligheten under intervjuerna, 

transkriberingen och analysen av intervjuerna (a.a). Det kan dock vara svårt att, inom 

samhällsvetenskaplig forskning, komma fram till samma resultat flera gånger då människors 

beteende förändras över tid. I denna studie har forskaren försökt öka studiens reliabilitet 

genom att undvika ledande intervjufrågor, redovisa tidigare forskning och litteratur, samt att 

noggrant redogöra för undersökningens genomförande. 

 

Då föreliggande studie har ett mycket begränsat antal intervjupersoner kan felaktiga slutsatser 

dras av empirin trots att forskningsmetoden och analysen är korrekt utförd. Studien söker inte 

heller generalisera intervjupersoners svar till alla rekryterare inom de tre utvalda branscherna. 

Det mest väsentliga är att återge rekryterarnas subjektiva tankar och upplevelser kring fenomenet. 

Resultatet har däremot jämförts med annan forskning som behandlar problemområdet och har 

visat på liknande slutsatser vilket ger en ökad generaliserbarhet. 
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4.7 Etiska överväganden 

Etiska avvägningar sker under hela forskningsprocessen (Kvale, 1997) och då det funnits 

önskemål om en etisk reglering av forskningen har man, i Sverige, upprättat ett 

forskningsetiskt råd. Rådets uppgift är att bedöma om forskning som bedrivs är etiskt 

försvarbar eller inte (Gilje & Grimen, 2007).  

 

Vetenskapsrådet har fastställt fyra huvudkrav om forskningsetiska principer (Forskningsetiska 

principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning). Kraven är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Utifrån dessa bedöms de etiska 

aspekterna av humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning (a.a). 

 

I föreliggande studie följdes Vetenskapsrådets huvudkrav för att undvika etiska dilemman.  

Innan intervjuerna skedde informerades intervjupersonerna om vem jag är och i vilket syfte 

jag genomförde studien samt att det var frivilligt att delta. Detta i enlighet med 

informationskravet och samtyckeskravet. För att även uppfylla konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet upplystes respondenter om att alla personuppgifter kommer behandlas 

konfidentiellt och att de kommer vara helt anonyma i studien. De försäkrades också om att de 

insamlade uppgifterna endast kommer användas i forskningsändamål.  

5. Resultat 

Under detta avsnitt redovisas studiens huvudsakliga resultat från det empiriska materialet som 

är kopplat till uppsatsens syfte och har anknytning till frågeställningarna. Avsnittet är 

uppdelat utifrån studiens sex temaområden och för att återge en rättvis bild av 

respondenternas berättelser används dessutom många exemplifierade citat från 

transkriberingsmaterialet. 

5.1 Kvalifikationer och personliga egenskaper 

Rekryterarna inom IT- och telekombranschen efterfrågar främst kvalifikationer och personliga 

egenskaper som utbildning, erfarenhet, samarbetsförmåga, inställning och goda referenser. 
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Beroende på vilken tjänst som ska tillsättas skiljer sig betydelsen av arbetslivserfarenhet och 

utbildning. För enklare uppgifter krävs det ibland varken utbildning eller erfarenhet så länge 

den arbetssökande har rätt inställning. Däremot måste den som söker en mer kvalificerad 

tjänst ha en viss utbildning inom området och för de mest kvalificerade tjänsterna ställs krav 

på såväl universitetsutbildning som arbetslivserfarenhet. 

 

Inom hotell- och restaurangbranschen efterfrågar rekryterarna i studien personer med social 

kompetens och servicekänsla. Eftersom detta är en servicebransch värdesätts därför personal, 

oavsett position, med rätt energi och som kan hantera människor. Rekryterare 3 uttrycker det 

så här: 

”Kanske söker någon med bra betyg och värsta utbildningen, men inte har 

utstrålning och ingen känsla. Då väljer vi hellre en som inte har så mycket 

kvalifikationer. Det är svårt att lära servicekänsla. Higher for attitude, train for 

skill.”( Rekryterare 3) 

Enligt rekryteraren är utstrålning och känsla för arbetet viktigare än ha en bra utbildning. De 

anställer i första hand den som har rätt attityd för att sedan lära ut andra färdigheter. 

 

Rekryterarna som arbetar inom vård- och omsorgsbranschen efterfrågar endast personer som 

har en grundläggande utbildning inom vården. De anser inte att det krävs någon större 

arbetslivserfarenhet så länge den arbetssökande har relevant utbildning och rätt personlighet. 

Rekryterare 5 uttrycker det så här: 

”Hos oss måste man i första hand ha en utbildning och då måste man ha en specifik 

utbildning. Vi kan inte ta in någon direkt från gymnasiet om inte denne har gått 

någon omvårdnadsutbildning.” (Rekryterare 5) 

Utöver arbetssökande med lämplig utbildning söker rekryterarna personer som har en social 

förmåga och kan etablera kontakt med människor. Egenskaper och förmågor som till exempel 

god samarbetsförmåga och att man är flexibel eftersöks också.  

5.2 Skillnader mellan äldre och yngre 

IT- och telekombranschens rekryterare menar att äldre personer med erfarenhet av att arbeta i 

branschen även har en större förståelse för hur branschen fungerar.  Med sådan erfarenhet 



 

 21 

bygger de lättare förtroende hos kunden då kundrelationer ofta handlar om kvalitet och 

trygghet. Sådant kan vara svårt för personer med mindre erfarenhet att leverera. 

Arbetslivserfarenhet väger tungt och med stigande ålder blir den ursprungliga utbildningen 

mindre viktig, menar rekryterarna. 

 

De positiva erfarenheter rekryterana säger sig ha fått genom att anställa ungdomar är 

ungdomars större öppenhet för nya möjligheter och att de ofta är mindre rigida i sitt tänk. 

Äldre personer som arbetat länge handlar ibland på rutin och kan ha svårt att byta inställning 

när de möter ett nytt företag. Viljan att förändras varierar naturligtvis, men rekryterarna menar 

att arbetslivserfarenhet inte alltid är av godo. Att få möjlighet att påverka och forma yngre 

personer utifrån företagets behov kan också vara en fördel. Rekryterarna upplever dock att 

ungdomar blir mindre självständiga eftersom de har färre år i branschen och saknar 

erfarenhet.  

 

De två rekryterana inom hotell- och restaurangbranschen arbetar båda på företag där 

ungdomar utgör den största arbetsgruppen. De ser positivt på att anställa ungdomar eftersom 

de oftast inte skaffat familj och kan arbeta mer flexibla tider. Att jobba inom hotell- och 

restaurangbranschen kan innebära obekväma arbetstider och tungt arbete och rekryterarna 

upplever att yngre kroppar ofta klarar mer än äldre. Arbetslagstiftningens krav på arbetstider, 

dryck- och spritservering medför åldersbegränsningar inom branschen och därför anställer de 

inte gärna ungdomar under 18 år.  

Hotell- och restaurangbranschens rekryterare uppfattar att äldre personer tar jobbet mer seriöst 

än yngre och är också genom sin arbetslivserfarenhet mer kunniga. För unga är ett arbete 

inom hotell- och restaurangbranschen ofta ett extrajobb eller deltidsjobb under studietiden för 

en mer begränsad tid. Enligt rekryterarna stannar äldre personer i regel längre än unga och på 

så vis kan man hålla rekryteringskostnaderna nere.  

 

Rekryterarna inom vård- och omsorgsbranschen ser inga större skillnader mellan att anställa 

ungdomar eller äldre. Däremot anser de att goda referenser är viktigt och ringer alltid tidigare 

arbetsgivare innan de anställer någon ny. Det är lättare att ta referenser av den som har större 

arbetslivserfarenhet och har haft fler arbetsplatser. Rekryterare 6 säger att de alltid 

provanställer innan ger en fast anställning. Även om en person har rätt utbildning och goda 

referenser ser vill man först se att personen passar när han eller hon är på plats.  

Ungdomars brist på tålamod ser rekryterarna som ett problem eftersom arbetet inom vården 
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kan vara mycket tålamodskrävande. De menar att med större livserfarenhet vet äldre personer 

att livet både går upp och ner. Båda rekryterarna har erfarit att ungdomar väljer att söka sig 

vidare till andra jobb så fort de stöter på motstånd. Rekryterare 5 uttrycker det så här: 

”Generellt sett märker vi att de yngre som vi anställer har kortare tålamod och har 

inte viljan att hålla ut och se att saker och ting blir bättre. Vid minsta motstånd 

sticker de. Men äldre vet av livserfarenhet att det ibland går upp och ibland ner och 

att gräset inte är grönare på andra sidan.” (Rekryterare 5) 

Rekryterarna uppskattar att ungdomar söker sig till vården och ser ett värde i att personalen 

består av både yngre och äldre personer. Eftersom arbetet till en stor del är praktiskt kan de 

lära mycket av varandra. Fördelar med att anställa unga är att de är de tillför energi och är 

nyfikna. De kan även arbeta mer flexibelt eftersom de oftast inte har familj och små barn att ta 

hand om.  Rekryterare 6 ser därför inga större problem med att anställa yngre personer med 

relevant utbildning och rätt attityd. De tror däremot att det kanske krävs en viss mognad för 

att arbeta inom vården. Rekryterarna anser att personer som har vårdyrken måste vara psykisk 

starka, ha tålamod och inlevelseförmåga. 

5.3 Den sänkta arbetsgivaravgiftens effekter för 

rekryteringen av ungdomar 

Att regeringen sänkte arbetsgivaravgiften för ungdomar har inte påverkat någon av 

rekryterarna i studien att anställa fler ungdomar. IT- och telekombranschens rekryterare 

kostaterar snarare att denna åtgärd främst har lett till en ökad lönsamhet för de företag som 

redan har ungdomar anställda. Rekryterare 1 söker personer mellan 35-40 år som har den 

nödvändiga erfarenheten för tjänsten. Skulle företaget däremot rekrytera en ungdom skulle en 

sänkt arbetsgivaravgift ha en viss påverkan eftersom lägre arbetsgivaravgift ger högre vinst 

och kan möjliggöra expansion. 

 

För rekryterarna inom hotell- och restaurangbranschen har den sänkta arbetsgivaravgiften inte 

heller har haft någon effekt för deras verksamhet. Rekryterare 3 uttrycker sig så här:  

”Vi har alltid anställt det vi behöver. Jag kan inte se att vi inte anställt förut på 

grund av att arbetsgivaravgiften varit högre och vi har sen inte anställt mer bara för 

att den blev lägre. Det är inte heller någonting vi tänker på i rekryteringsprocessen. 
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Då är det viktigare för oss att hitta rätt person. Det är klart att det är ju billigare, 

men det här är ju en låglönebransch så det blir ju inte så dyrt ändå eftersom lönerna 

är så låga.” (Rekryterare 3) 

Rekryteraren menar att de alltid anställt personal efter behov och anser att lönerna inom 

branschen redan ligger på en låg nivå. För dem är det viktigare att hitta den person som 

är mest lämplig för tjänsten när de rekryterar. 

Inom vård- och omsorgsbranschen söker rekryterarna i första hand personer som är 

kompetenta och passar in i deras verksamhet och har inte anställt fler ungdomar efter det att 

arbetsgivaravgiften sänktes. Att det är billigare att anställa en ungdom är ingenting som de tar 

hänsyn till i rekryteringen.  

5.4 Är rekryterare positiva till att sänkta 

ingångslöner för ungdomar? 

Rekryterarna inom IT-branschen ser inte att en sänkt lön skulle leda till att de skulle anställa 

fler ungdomar. Rekryterare 1 uttrycker det så här: 

”Det ger ungefär samma effekt. Båda innebär en lägre kostnad för oss. Har man en 

lägre arbetsgivaravgift kan man bibehålla en bättre lön för den anställda. Så för den 

anställda är den modellen trevligare. Jag tror man borde sänka arbetsgivaravgiften 

i första hand. Det är nog lättare att göra än att trycka ner minimilönerna.” 

(Rekryterare 1) 

Rekryterare 1 menar att de ger ungefär samma effekt för arbetsgivaren och ställer sig i så fall 

mer positiv till sänkta arbetsgivaravgifter än att sänka lönerna för ungdomar.  

Rekryterarena inom hotell- och restaurangbranschen tror inte att en sänkt lön skulle ha större 

påverkan än vad den sänkta arbetsgivaravgiften har. De menar att ungdomslöner kan utnyttjas 

på fel sätt och ser en risk med att företag kommer att göra sig av med ungdomarna så fort de 

blir för gamla. Rekryterare 3 ser hellre att man har lärlingsanställningar eller får möjlighet att 

betala praktikanter.  
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Rekryterarna inom vård- och omsorgsbranschen anser inte heller att man ska sänka lönerna 

för ungdomar. De menar att deras bransch redan är en låglönebransch och värdesätter att 

personer fortfarande söker till vårdarbeten trots att de låga lönerna. Rekryterare 6 uttrycker sig 

så här: 

”Vården har inga höga löner idag. De flesta jublar inte över de lönerna utan vi får 

de vi får och det är vi glada för.”  (Rekryterare 6) 

Ytterligare en sänkning av lönerna inom vårdyrkena ser rekryterarna som en fara för 

verksamheten. Skulle lönerna för ungdomar sänkas riskerar man att gå miste om denna 

arbetskraft.  

5.5 Är ekonomiska insatser lösningen eller skulle 

andra politiska åtgärder ge bättre effekt? 

De två rekryterarna inom IT- och telekombranschen vill förenkla rekryteringsprocessen och 

sänka ingångslönerna för medarbetare som kommer utan tidigare erfarenhet. För att mer 

effektivt finna den kompetens ett företag söker bör man förenkla rekryteringsprocessen anser 

rekryterare 1. Detta skulle även medföra att fler tjänster tillsattes. Rekryteraren menar att en 

sänkt lön och en sänkt arbetsgivaravgift kan möjliggöra en rekrytering men att den borde 

backas upp av en förenklad rekryteringsprocess.  

Rekryterare 2 ser inte sänkta löner för ungdomar som en lösning på ungdomsarbetslösheten 

men är positiv till ökad lönedifferentiering mellan anställda på företaget. Detta skulle innebära 

att de som har arbetat länge och bra på företaget får högre lön än nyanställda, oavsett om de är 

ungdomar eller äldre. Rekryteraren menar att detta skulle gynna klimatet på arbetsplatsen. 

 

Rekryterare 3 vill införa lärlingsutbildningar inom hotell- och restaurangbranschen. Om det 

hade funnits lärlingsutbildningar skulle de förmodligen ta sig råd att anställa någon som går 

sista terminen i skolan ett par dagar i veckan. På så vis skulle den interna utbildningen bli 

relativt billig. Så här uttrycker sig rekryterare 3: 

”Till exempel skulle kockar kunna få betalt under utbildningen och sen vara klara. 

För oss är det jättedyrt att träna människor, de ska gå sida vid sida, de ska gå 

dubbelt, de ska gå på en massa introduktionsutbildningar som de ska ha betalt för. 

Det blir en kostsam process för oss. Om vi kan få undan den under en praktiktid och 
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fostra någon. Både bli fostrad från skolan med all teknik och allting och också bli 

fostrad i vårt företag hur vi tänker service hur vi jobbar här. Det skulle vara toppen! 

Det skulle vi verkligen kunna utnyttja på ett bättre sätt tror jag.” (Rekryterare 3) 

Rekryterare 4 anser att man bör satsa mer på skolan och menar att utbildning är väsentlig för 

att sedan komma vidare i livet. I stället för att lägga pengar på att sänka arbetsgivaravgiften 

bör man, enligt rekryteraren, se till att alla får fullständiga betyg så att de har en grund. 

 

Inom vård- och omsorgsbranschen ser inte rekryterarna att en sänkt arbetsgivaravgift eller 

sänkta löner kommer ge någon större effekt för ungdomsarbetslösheten. De ställer sig däremot 

mer positiva till att sänka arbetsgivaravgiften än att sänka lönerna. Rekryterare 5 tror att LAS 

försvårar ungdomars situation på arbetsmarknaden och menar att lagen kan skapa osäkerhet 

hos arbetsgivare då det är svårt att ångra felrekryteringar. Så här säger rekryterare 5: 

”LAS kanske är bra att förändra så att man törs anställa ungdomar utan att känna 

att det är för evigt om man gör en felrekrytering.” (Rekryterare 5) 

Helst ser rekryterana att man införde lärlingsanställningar för ungdomar eftersom de 

upplever att unga personer är mer intresserade, motiverade och lär sig nya saker mycket 

snabbt. 

5.6 Vad skulle underlätta ungdomars inträde på 

arbetsmarknaden? 

Rekryterarna inom IT- och telekombranschen anser att LAS är ett bra skydd för de som redan 

arbetar. Däremot anser de att lagen kan göra det svårare för ungdomar att etablera sig på 

arbetsmarknaden. Företag väljer att inte ge fast anställning på grund av svårigheter att ”bli av” 

med personal senare, istället erbjuder man tidsbegränsade anställningar. Rekryterare 2 arbetar 

på ett företag där man tänker just så och beskriver det så här: 

”Vi tar gärna in ungdomar på eftermiddagar. Vi anställer de inte på heltid utan 

anpassar tider på året, men vi kommer inte ha kvar dem utan vi låter de sluta.” 

(Rekryterare 2) 

Rekryteraren menar att om man förändrade LAS och gjorde det lättare för arbetsgivaren att 

säga upp personal så skulle kanske fler ungdomar anställas.  
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En annan sak är turordningsregeln. Rekryterarna menar den kan medföra en stelare 

arbetsmarknad. Så här säger rekryterare 1: 

”LAS är bra för de som redan har jobb, men inte lika bra för de som vill komma in 

på arbetsmarknaden. Skulle inte LAS finnas skulle arbetsmarkanden vara mer rörlig 

på gott och ont, men för ungdomar skulle det troligen öppnas fler arbetstillfällen.” 

(Rekryterare 1) 

Enligt rekrytrare 1 skulle arbetsmarknaden troligen bli mer rörlig om man förändrade 

turordningsregeln. Han menar att redan anställda inte vill riskera att bli avskedade först 

vid arbetsbrist på en ny arbetsplats och därför väljer att inte söka sig vidare. 

 

Hotell- och restaurangbranschens rekryterare är positiva till LAS. Samtidigt ser de att lagen 

kan göra det svårare för ungdomar att ta sig in på arbetsmarknaden eftersom att den kan skapa 

en ond cirkel. Rekryterare 3 uttrycker i citatet nedan att det är svårt att få en anställning utan 

arbetslivserfarenhet och att det är svårt att skaffa sig erfarenhet när man inte får någon 

anställning. 

”Man kräver ju ofta erfarenhet men någonstans måste man ju börja. Det blir som en 

ond cirkel om man inte in kommer någonstans för att få erfarenhet.” (Rekryterare 3) 

Rekryterarna som arbetar inom vård- och omsorgsbranschen menar att någon typ av 

mentorskap skulle vara av värde. Rekryterare 5 uttrycker det så här:  

”Går folk i pension blir det platser lediga. Ungdomar går in och äldre är kvar som 

mentorer. Att man kan ha en typ av överlappningsperiod då de lär upp.” 

(Rekryterare 5) 

Rekryteraren pekar på att pensionssystemet kan påverka ungdomars situation och inträde på 

arbetsmarknaden och efterlyser en större flexibilitet i pensionssystemet. Personer med 

arbetslivserfarenhet skulle kunna stanna kvar på arbetsplatsen under en period och fungera 

som mentorer för ungdomar. På så vis skulle deras erfarenheter tas tillvara och förenkla 

övergången vid nyanställningar.  
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6. Analys 

I detta avsnitt analyseras studiens resultat utifrån rational choice-teori och organisationsteori.  

Arbetslösheten bland unga är fortfarande hög och har heller inte minskat efter det att 

arbetsgivaravgiften för ungdomar sänkts. I likhet med de empiriska observationerna visar 

resultatet i föreliggande studie att den sänkta arbetsgivaravgiften inte har påverkat 

rekryterarna att anställa fler ungdomar. 

 

Inom sociologin ses sociala förändringar och fenomen som ett resultat av individers rationella 

handlingar (Hedström & Stern, 2008). I denna studie appliceras Colemans mikro-makrograf 

(1986) på ungdomsarbetslösheten för att belysa vilka effekter den sänkta arbetsgivaravgiften 

haft på mikro- och makronivå. Eftersom ungdomsarbetslösheten inte sjunkit finns det ingen 

förändring på makronivå mellan de olika mätpunkterna. Detta till följd av att arbetsgivare och 

rekryterare inte anställt fler ungdomar än tidigare trots att arbetsgivaravgiften sänkts. I 

föreliggande studie undersöks hur rekryterare från tre olika branscher ser på detta och hur det 

påverkat dem i deras rekryteringsarbete.  

Rekryterarna, som arbetar inom IT- och telekombranschen, söker främst personer som har 

utbildning och arbetslivserfarenhet vilket personer under 25 år ofta saknar. För dem gör därför 

en sänkt arbetsgivaravgift ingen märkbar skillnad. De tror snarare att en sådan endast gynnar 

de företag och branscher som redan har många ungdomar anställda. Rekryterarna tror inte 

heller att sänkta ingångslöner för ungdomar skulle påverka företag att anställa fler unga. De 

ställer sig i så fall mer positiva till att sänka arbetsgivaravgiften. 

Rekryterarna inom hotell- och restaurangbranschen och vård- och omsorgsbranschen säger att 

de anställer efter behov och inte har tagit hänsyn till den sänkta arbetsgivaravgiften. För dem 

är det viktigast att hitta personer med kompetens och kvalifikationer som passar in i deras 

verksamhet. De ser fördelar med att anställa både unga och äldre. Rekryterarna menar att 

lönerna inom deras branscher redan ligger lågt och är därför negativa till att sänka ungdomars 

löner. De uttrycker snarare farhågor om att sänkta ingångslöner kan innebära att det blir svårt 

att få folk att söka sig till branschen. De ser också att sådana kan utnyttjas fel, dvs. 

korttidsanställningar som upphör när ungdomarna fyllt 25 år.  
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Enligt rational choice-teorin förväntas individer att handla rationellt för att nyttomaximera sitt 

handlande. Individerna väger mål och medel mot varandra för att sedan välja det 

handlingsalternativ som ger störst nytta utifrån deras egna preferenser (Coleman, 1973). 

Rekryterarna i studien handlar rationellt i den meningen att de anställer den person som kan 

ge störst nytta för företaget. De väger fördelar mot nackdelar hos de arbetssökande och 

anställer sedan den med flest fördelar. I detta överläggande är det tänkt att den sänkta 

arbetsgivaravgiften ska fungera som ett incitament för arbetsgivare och rekryterare att i 

vågskålen även väga in att ungdomar kan anställas till en lägre kostnad. Detta har dock inte 

skett.  

 

Studiens resultat visar att ingen av rekryterarna anställt fler ungdomar efter det att 

arbetsgivaravgiften sänkts. Detta går i linje med den rationalitet som Raymond Boudon 

(2003) förespråkar. Enligt Boudon har individer olika preferenser och kommer handla 

rationellt även om de inte väljer det handlingsalternativ som ger störst ekonomisk nytta (a.a). 

Rekryterarna har egna preferenser och bevekelsegrunder för att anställa och agerar rationellt 

utifrån dessa även om det ekonomiskt skulle vara billigare att anställa en ungdom.  

Inom organisationsteori söker man förklara samhällsprocesser genom att undersöka hur 

individers interaktion organiseras (Ahrne, 1994). Individer ses, enligt Ahrne, som 

”organisatoriska kentaurer” och kommer att handla i enlighet med den organisation de tillhör. 

I en organisation har alla medlemmar olika funktioner som övriga medlemmarna räknar med. 

För att organisationen ska bestå är det viktigt att medlemmarna sammarbetar (a.a).  

Rekryterarna i studien har olika positioner inom respektive företag men har alla till uppgift att 

anställa personal. Trots att ungdomar innebär en lägre kostnad för företaget kan det finnas mer 

lämpade kandidater bland äldre. I sådana fall skulle det gynna företaget att anställa den äldre 

även om det medför en högre arbetsgivaravgift.  

Att anställa en ungdom kan ge upphov till andra ”kostnader”, till exempel kan deras brist på 

arbetslivserfarenhet och avsaknad av referenser innebära en större en risk. ”Ett säkrare kort”, 

dvs. äldre med erfarenhet, kan vara mer lockande ur ett produktivitetsperspektiv för företaget. 

Ofta stannar ungdomar kortare tid och företaget tvingas därför dra på sig ytterligare 

rekryteringskostnader och att lära upp en ny person. 
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Vad rekryterarna i studien efterfrågar är bland annat lärlingsanställningar, avlönade 

praktikplatser, mentorskap och utbildningssatsningar. När det kommer till LAS finns såväl 

negativa som positiva attityder och rekryterarna ger uttryck för en ambivalens där en och 

samma person kan vara både för och emot. LAS fungerar bra för de som arbetar men kan ha 

en negativ effekt för de som ännu inte är etablerade på arbetsmarknaden, menar rekryterarna. 

För att inte riskera en felrekrytering väljer arbetsgivare därför att ge unga 

korttidsanställningar. Man ser även en risk med att turordningsregeln gör arbetsmarknaden 

trög och mindre rörlig då anställda inte vågar byta arbete och hamna sist i turordningen.  

7. Diskussion 

Sverige har under flera år haft en hög ungdomsarbetslöshet och även i jämförelse med andra 

europeiska länder ligger den över genomsnittet. Med finanskrisen följde en lågkonjunktur 

med arbetsbrist och ökad arbetslöshet. Ungdomar som precis tillträtt arbetsmarknaden fanns 

bland de som, på grund av turordningsregeln, först blev uppsagda.  

 

Idag visar undersökningar på att arbetsgivare i allt högre grad anställer personal genom 

informella kontakter. Detta minskar ungas förutsättningar att få ett jobb eftersom de ofta 

saknar kontaktnät. I en granskning av arbetsförmedlingens kontor har det konstaterats att 

matchningen på arbetsmarknaden kan effektiviseras, dvs. att vakanser blir tillsatta av de 

arbetssökande som finns registrerade hos Arbetsförmedlingen. Det finns i dagsläget 

arbetsgivare som efterfrågar arbetskraft, men kompetensen saknas bland arbetssökande. 

Därför är det av stor vikt att såväl ungdomar som samhället satsar på utbildningar till de yrken 

som efterfrågas.  

 

I syfte att få ungdomar i arbete beslutade riksdagen 2007 att sänka arbetsgivaravgiften för 

personer mellan 15-24 år. Två år senare antogs ännu en proposition som innebar en ytterligare 

sänkning av arbetsgivaravgiften. Dessa ekonomiska åtgärder har dock inte lett till att 

arbetslösheten bland unga har sjunkit. Trots att dessa subventioner inte visat sig vara några 

framgångsfaktorer vill till exempel Centerpartiet och Folkpartiet fortfarande ge företag 
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ekonomiska incitament att anställa ungdomar som sänkta ingångslöner och sänkt 

arbetsgivaravgift.  

 

Min undersökning visar att rekryterarna i studien inte har påverkats att anställa fler ungdomar 

sedan det att arbetsgivaravgiften sänkts, men ser många fördelar med att anställa ungdomar. 

Resultatet av min studie går i linje med vad statistik och tidigare forskning visat, men då jag 

endast undersökt ett begränsat antal rekryterare från ett begränsat antal branscher går det dock 

inte att dra några allmänna slutsatser. Inom hotell- och restaurangbranschen och vård- och 

omsorgsbranschen utgör ungdomar redan en stor del, ibland störst, av arbetskraften. 

Rekryterarna inom IT- och telekombranschen söker visserligen personer med 

arbetslivserfarenhet och högre utbildning och kan därför inte nyttja den sänkta 

arbetsgivaravgiften. De tror däremot att företag, som anställer unga, kan satsa på att anställa 

fler och expandera när arbetsgivaravgiften sänkts. Varför detta inte har skett, menar 

rekryterarna inom hotell- restaurangbranschen och vård- och omsorgsbranschen, beror på att 

man inte ser sänkta lönekostnader som ett tillräckligt incitament när man rekryterar personal. 

Då är det viktigare att anställa den person som kan tillföra arbetsplatsen mest. 

Detta bekräftar att sänkt arbetsgivaravgift inte får sysselsättningen att öka bland unga. Det 

rekryterarna efterfrågar är inte de ekonomiska subventioner som politiker föreslagit, de vill 

istället se satsningar på utbildning, möjligheter till praktik- och lärlingsplatser och 

mentorskap.  

 

LAS är också någonting som diskuteras och rekryterarna är kluvna i frågan. Å ena sidan är 

den ett bra skydd för de redan anställda, å andra sidan ser de att lagen kan försvåra 

ungdomars, och andra utsatta gruppers, situation på arbetsmarknaden. 

I Sverige är de enda lagarna som finns på arbetsmarknaden LAS och MBL. Utöver dessa 

regleras arbetsmarknaden av den svenska modellen, dvs. att det är upp till arbetsmarknadens 

parter att komma överens om löner och avtal. 

LAS är till för att ge arbetstagare anställningsskydd, men är till sin konstruktion inte striktare 

än motsvarande lagstiftning i andra europeiska länder. Den svenska LAS-lagstiftningen kan 

därför inte enbart vara orsaken till varför ungdomar i Sverige har det svårt att komma in på 

arbetsmarknaden, vilket arbetsgivarorganisationer ofta hävdar.   

 

 



 

 31 

Löner regleras genom kollektivavtal, som förhandlas fram av arbetsmarknadens parter, därför 

är det heller inte önskvärt med en statlig inblandning som till exempel förslag om sänkta 

ingångslöner innebär. Det kan rubba den ordning som hittills fungerat bra i Sverige och givit 

en stabil arbetsmarknad.  

 

Ungdomsarbetslösheten kan inte heller ses som enbart en arbetsmarknadsfråga utan berör 

även frågor om utbildning. Idag är det många elever som går ut gymnasiet med ofullständiga 

betyg. Dessa kommer inte att kunna studera vidare eller söka mer kvalificerade arbeten och 

blir med det inte attraktiva för arbetsgivare. Då konkurrensen om jobben ökar vid en 

lågkonjunktur blir fullständiga gymnasiebetyg än viktigare för att ungdomar ska utbilda sig 

och vara behöriga till universitet och högskolor. 

 

Jag anser att skolan borde vara mer inriktad mot arbetsmarknaden än vad den är idag. En ökad 

rådgivning och studievägledning skulle tidigt ge elever information om vilka utbildningar och 

yrken som efterfrågas och skulle passa dem. Jag ser även att ett införande av till exempel 

lärlingsanställningar och fler praktikplatser skulle underlätta ungdomars inträde på 

arbetsmarknaden. Genom dessa skulle ungdomar skaffa sig arbetslivserfarenhet, ett ökat 

kontaktnät och en större inblick i arbetslivet vilket gynnar både ungdomar och arbetsgivare.  

 

En stor del av arbetskraften väntas snart att gå i pension. En mjukare generationsväxling 

skulle kunna genomföras på många arbetsplatser med exempelvis mentorskap. Unga har lätt 

att lära och skulle kunna tillgodogöra sig erfarenhet och kunskaper som de äldre besitter. På 

så vis blir introduktionen och övergången till ett yrkesliv mer effektiv. 

 

Istället för att använda resurserna på subventioner för arbetsgivare, som tidigare visat sig vara 

ineffektiva, borde riksdagen satsa på att förbättra utbildningen och vara mer lyhörda för vilka 

åtgärder som arbetsgivare och rekryterare efterfrågar. Det är mellan arbetsmarknadens parter 

som frågor om löner ska avgöras, inte i riksdagen. 

 

För individen innebär en högre utbildning en högre lön, bättre hälsa och lägre livslängd.     

För samhället innebär det en välutbildad befolkning och en ökad tillväxt. 

 



 

 32 

8. Referenser 

Tryckta källor: 

Ahrne, Göran (1994). Social organizations: interaction inside, outside and between 

organizations. London: Sage 

 

Aspers, Patrik (2007). Etnografiska metoder: att förstå och förklara samtiden. 1. uppl. 

Malmö: Liber 

 

Boudon, Raymond  (2003). Beyond rational choice theory. Annual Review of Sociology Vol. 

29: 1-21 

 

Bennmarker, Helge, Mellander, Erik & Öckert, Björn (2008). Är sänkta arbetsgivaravgifter 

ett effektivt sätt att öka sysselsättningen?. Uppsala: Institutet för arbetsmarknadspolitisk 

utvärdering (IFAU) 

 

Björklund, Anders (2006). Arbetsmarknaden. 3., rev. uppl. Stockholm: SNS förlag 

 

Brodin Danell, Jenny (2007). Rationella val, s. 79-107 i Edling, C och Rydgren, J (red.). 

Social handling och sociala relationer. Stockholm: Natur & kultur 

 

Bryman, Alan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. 1. uppl. Malmö: Liber ekonomi 

 

Coleman, James S. (1973). The mathematics of collective action. Chicago: Aldine publ. 

company 

 

Coleman, James S. (1986). Individual interests and collective action: selected essays. 

Cambridge: Cambridge University Press 

 

Creswell, John W. (2007). Qualitative inquiry & research design: choosing among five 

approaches. 2. ed. Thousand Oaks: SAGE 

 



 

 33 

Effektivitetsmätning som metod för att jämföra arbetsförmedlingskontor. (2012). Stockholm: 

Riksrevisionen 

 

Eklund, Klas (2010). Vår ekonomi: en introduktion till samhällsekonomin. 12., [rev. och 

utvidgade] uppl. Stockholm: Norstedt 

 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (2002). 

Stockholm: Vetenskapsrådet 

 

Gilje, Nils & Grimen, Harald (2007). Samhällsvetenskapernas förutsättningar. 3. uppl. 

Göteborg: Daidalos 

 

Goldthorp, John H. Rational Action Theory for Sociology The British Journal of Sociology 

Volume 49 No 2 (June l998) pages 167-192  

 

Grannas, D. (2009), Arbetslösheten bland ungdomar vad säger egentligen statistiken?, 

Välfärd, Årg. 2009, nr 3, 3-5. 

 

Granovetter, Mark S. (1995). Getting a job: a study of contacts and careers.2. ed Chicago: 

University of Chicago Press 

 

Göransson, Håkan Gabinus & Garpe, Bengt (red.) (2012). Arbetslagstiftning: lagar och andra 

författningar som de lyder 1 juli 2012. 39., rev. uppl. Stockholm: Norstedts juridik 

 

Korkeamäki, O & R Uusitalo (2008), Employment effects of a payroll-tax cut – evidence 

from a regional tax exemption experiment, International Tax and Public Finance. Helsinki: 

Oy Nord Print AB 

 

Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 2. uppl. 

Lund: Studentlitteratur 

 

 



 

 34 

Missade möjligheter: rekryteringsenkäten 2012. (2012). Stockholm: Svenskt Näringsliv 

 

Röster om facket och jobben: Rapport 6, Sammanfattning av rapport 1 - 5. (2012). 

Stockholm: LO  

 

Rantakeisu, Ulla, Starrin, Bengt & Hagquist, Curt (1996). Ungdomsarbetslöshet: vardagsliv 

och samhälle. Lund: Studentlitteratur 

 

Scocco, Sandro (2009). Finanskrisen: eller hur det väntade oväntat hände. Östersund: 

Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) 

 

Utbildningsgaranti – en väg till arbete: Rapport 9. (2010). Stockholm: TCO 

 

Elektroniska källor: 

 

Arbetslöshet i olika åldersgrupper. Hämtad 2013-02-28 från Ekonomifaktas hemsida, 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Arbetsloshet-i-olika-

aldersgrupper/  

 

Arbetskraftsundersökningarna. Hämtad 2013-02-28 från SCB:s hemsida, 

www.scb.se/Pages/Product____23262.aspx  

 

Definitioner. Hämtad 2012-11-30 från SCB hemsida, 

http://www.scb.se/pages/list____261536.aspx  

 

Den finansiella krisen – utveckling under 2008. Hämtad 2012-06-15 från 

Konjunkturinstitutets hemsida, 

http://www.konj.se/download/18.70c52033121865b13988000104845/Den+finansiella+krisen

+%E2%80%93+utveckling+under+2008.pdf  

 

Finanskrisen 2008 - en sammanfattning av regeringens åtgärder. (2011). Hämtad 12-06-13 

från Regeringskansliets hemsida, http://www.regeringen.se/sb/d/15334/a/179329  

 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Arbetsloshet-i-olika-aldersgrupper/
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Arbetsloshet-i-olika-aldersgrupper/
http://www.scb.se/Pages/Product____23262.aspx
http://www.scb.se/pages/list____261536.aspx
http://www.konj.se/download/18.70c52033121865b13988000104845/Den+finansiella+krisen+%E2%80%93+utveckling+under+2008.pdf
http://www.konj.se/download/18.70c52033121865b13988000104845/Den+finansiella+krisen+%E2%80%93+utveckling+under+2008.pdf
http://www.regeringen.se/sb/d/15334/a/179329


 

 35 

Finanskrisen och lagkonjunkturen präglade Riksbankens verksamhet under 2009. (2010). 

Hämtad 2012-06-15 från Riksbankens hemsida, http://www.riksbank.se/sv/Press-och-

publicerat/Press-och-debatt/Nyheter/2010/Finanskrisen-och-lagkonjunkturen-praglade-

Riksbankens-verksamhet-under-2009/   

 

Hedström, Peter & Stern, Charlotta (2008). New Palgrave dictionary of economics, Durlauf, 

Steven N. & Blume, Lawrence (red.) [Elektronisk]. Basingstoke, Hampshire: Palgrave 

Macmillian. Hämtad 2012-05-30 från 

http://www.dictionaryofeconomics.com.ezp.sub.su.se/article?id=pde2008_R000249&edition=

current&q=peter%20hedstr%C3%B6m&topicid=&result_number=1  

 

Minska ungdomsarbetslösheten. Hämtad 2012-08-30 från Svenskt Näringslivs hemsida, 

http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/ungdomsarbetsloshet/minska-

ungdomsarbetslosheten_85034.html.  

 

Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år. Hämtad 12-05-22 från 

Regeringskansliets hemsida, http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/79096  

 

Om oss. Hämtad 2012-09-20 från Ekonomifaktas hemsida, 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Om-Ekonomifakta/  

 

Ordbok. Hämtad 2012-08-17 från Svenskt Näringslivs hemsida, 

http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konfliktregler/ordbok_50224.html   

 

Ungdomsarbetslöshet. Hämtad 2012-09-10 från Centerpartiets hemsida, 

http://www.centerpartiet.se/Centerpolitik/Politikomraden/Jobb-och-arbetsliv/Politik-A---

O/Ungdomsarbetsloshet/  

 

Ungdomsarbetslöshet. Hämtad 2012-09-10 från Folkpartiets hemsida, 

http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/Ungdomsarbetsloshet/ 

 

Ungdomsarbetslöshet – internationellt. Hämtad 2012-09-20 från Ekonomifaktas hemsida, 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Ungdomsarbetsloshet-

internationellt/  

http://www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Press-och-debatt/Nyheter/2010/Finanskrisen-och-lagkonjunkturen-praglade-Riksbankens-verksamhet-under-2009/
http://www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Press-och-debatt/Nyheter/2010/Finanskrisen-och-lagkonjunkturen-praglade-Riksbankens-verksamhet-under-2009/
http://www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Press-och-debatt/Nyheter/2010/Finanskrisen-och-lagkonjunkturen-praglade-Riksbankens-verksamhet-under-2009/
http://www.dictionaryofeconomics.com.ezp.sub.su.se/article?id=pde2008_R000249&edition=current&q=peter%20hedstr%C3%B6m&topicid=&result_number=1
http://www.dictionaryofeconomics.com.ezp.sub.su.se/article?id=pde2008_R000249&edition=current&q=peter%20hedstr%C3%B6m&topicid=&result_number=1
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/ungdomsarbetsloshet/minska-ungdomsarbetslosheten_85034.html
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/ungdomsarbetsloshet/minska-ungdomsarbetslosheten_85034.html
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/79096
http://www.ekonomifakta.se/sv/Om-Ekonomifakta/
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konfliktregler/ordbok_50224.html
http://www.centerpartiet.se/Centerpolitik/Politikomraden/Jobb-och-arbetsliv/Politik-A---O/Ungdomsarbetsloshet/
http://www.centerpartiet.se/Centerpolitik/Politikomraden/Jobb-och-arbetsliv/Politik-A---O/Ungdomsarbetsloshet/
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/Ungdomsarbetsloshet/
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Ungdomsarbetsloshet-internationellt/
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Ungdomsarbetsloshet-internationellt/

