
K
A
N
D
ID

A
T
U
PPSA

T
S

Arbetsvetenskapligt program 180hp

"Våga lämna flocken"

En fallstudie kring samverkan mellan privat och
offentlig sektor

Martina Wellberg Bengtsson och Sara Erlandsson

Arbetsvetenskap 15hp

Halmstad 140625



 
 

Sammanfattning 
 
Titel: ”Våga  lämna  flocken”  - en fallstudie kring samverkan mellan privat och offentlig sektor 
Författarnamn: Martina Wellberg Bengtsson och Sara Erlandsson 
Högskolan i Halmstad 
Vårterminen 2014 
 
 
Ungdomsarbetslöshet är idag ett stort problem i Europa. Ungdomar har svårare att få ett 
heltidsjobb än för 20 år sedan. I samarbete med Arbetsförmedlingen startade Swedbank projektet 
Unga Jobb med syfte att få fler arbetssökande ungdomar in på arbetsmarknaden.  
 
Syftet med studien var att med kvalitativ metod öka vår förståelse för initiativet Unga Jobb och 
vad samarbetet innebär för huvudaktörerna Arbetsförmedlingen och Swedbank. Syftet var också 
att studera och analysera kring hur Arbetsförmedlingen, Swedbank och samhället kan ta till vara 
på positiva konsekvenser av projektet och hur negativa konsekvenser av projektet kan ge 
lärdomar och undvikas.  
 
Studien utfördes som en kvalitativ fallundersökning. Undersökningen bestod av åtta stycken 
intervjuer med respondenter från Arbetsförmedlingen och Swedbank.  
 
Den huvudsakliga slutsatsen vi kan dra av studien är att samverkan är något positivt och som 
behövs för att lösa svårare frågor som till exempel ungdomsarbetslöshet. Det är viktigt att arbeta 
för bättre och effektivare åtgärder och finna lösningar som är bra för alla parter, det vill säga 
samhället, organisationerna och individerna.  
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Abstract 
 
Title: ”Dare  to  do  different”  - A qualitative case study regarding collaboration between private 
and public sector.  
Author: Martina Wellberg Bengtsson och Sara Erlandsson 
Halmstad University 
Spring 2014 
 
 
Youth unemployment is currently a major problem in Europe. Young people have a harder time 
getting a full time job than 20 years ago. In cooperation with Arbetsförmedlingen (the 
Employment Service) Swedbank started the project Unga Jobb in order to get more young job-
seekers into the labor market. 
 
The purpose of the study was with a qualitative method to get a better understanding of the 
iniative Unga Jobb and what collaboration means for the main stakeholders Arbetsförmedlingen 
(the Employment Service) and Swedbank. The purpose was also to study and analyze how 
Arbetsförmedlingen (the Employment Service), Swedbank and the community can take 
advantage of positive impacts of the project and how negative impacts of the project can provide 
lessons and be avoided. 
 
The study was conducted as a qualitative case study. The survey consisted of eight interviews 
with respondents from Arbetsförmedlingen and Swedbank. 
 
The main conclusion we can draw from the study is that the corporation is positive and needed to 
resolve difficult issues such as youth unemployment. It is important to work for better and more 
effective action and find solutions that are good for all parties, namely the community, 
organizations and individuals. 
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Förord 
 
Att göra denna uppsats har varit en bra erfarenhet och lärdom för oss att knyta ihop det vi lärt oss 
under utbildningen. Det har även utvecklat vår förmåga att skriva och tänka kritiskt.  
 
Vi vill börja med att tacka Lars Lundblad, på Arbetsförmedlingen i Ängelholm som gav sig tid 
att utbyta tankar och idéer med oss inför vårt uppsatsskrivande. Det var på så sätt Unga Jobb blev 
känt för oss. Vi vill även tacka projektledaren för Unga Jobb, Ulrica Sjöving, som visade intresse 
för vår uppsats och gav oss hjälp med att komma i kontakt med våra respondenter. Ett stort tack 
vill vi även rikta till alla respondenter på Arbetsförmedlingen och Swedbank som gett oss av sin 
tid till intervjuer.  
 
Slutligen vill vi visa vår uppskattning till vår handledare, Jonas Carlsson på Högskolan i 
Halmstad som gett oss många goda råd och tips. Han har varit en engagerande och stöttande 
pelare i vår process.  
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1. Inledning 
1:1 Bakgrund och problemområde 
Sverige är ett av de länder i Europa där ungdomsarbetslösheten ligger högt. 2013 uppgick den till 
23,4 % (Eurostat, 2014a). I tider av ekonomisk nedgång tycks det vara de som står längst ifrån 
arbetsmarknaden som påverkas mest, bland annat ungdomar (Björklund, Edin, Holmlund & 
Wadensjö, 2006). Därför är det inte förvånande att ungdomsarbetslösheten steg dramatiskt under 
1990-talskrisen (Larsson, 2003), vilket visas i tabellen nedan. Från 4,4 % 1990 till 19,1 % 1995 
medan den i åldrarna 25-74 år endast steg från 1,2 % till 7,4 % (Eurostat, 2014a).  
 
Diagram 1. Arbetslöshet 1990-2013, 15-24 år jämfört med 25-74 år.  

 
(Statistik: Eurostat, 2014a) 
 
Vid mätningar av arbetskraften räknas de som är sysselsatta eller arbetslösa in (Eurostat, 2014b). 
Under benämningen arbetslös räknar Eurostat in individer i åldrarna 15-74 år som är utan arbete 
den veckan som mätningen utförs, är tillgänglig för arbete inom två veckor och har under de fyra 
närmsta veckorna aktivt sökt arbete. Det som mäts är det antal som är arbetslösa i procent av den 
totala arbetskraften. (Eurostat, 2014c) I ungdomsarbetslöshetsstatistiken räknas individer mellan 
15-24 år in. Eftersom inte alla ungdomar är på arbetsmarknaden utan till exempel studerar, 
missförstås oftast statistiken på ungdomsarbetslösheten. Till exempel 25 % ungdomsarbetslöshet 
betyder nödvändigtvis inte att 1 av 4 ungdomar är arbetslösa. Är en person heltidsstuderande och 
inte arbetar extra upptill studierna räknas nämligen den personen in i statistiken som arbetslös. 
(Eurostat, 2014b)  
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Jämför man statistiken på ungdomsarbetslöshet i Europa är den lägre i Tyskland, Österrike och 
Danmark. Enligt Björklund et al. (2006) kan detta bero på att de tillämpar lärlingssystem som 
bidrar till att ungdomar kan komma ut i arbete. De länder som ligger i topp med högst 
ungdomsarbetslöshet är Grekland och Spanien (Eurostat, 2014a). 
 
Diagram 2. Jämförelse av ungdomsarbetslöshet i utvalda länder i Europa, 2013

 
 (Statistik: Eurostat, 2014a) 
 
För att få tillgång till välfärd är arbete en förutsättning. En löneinkomst är något som i sin tur ger 
möjlighet för ungdomen att flytta hemifrån, ha ett eget boende och därmed ett självständigt liv. 
(Ungdomsstyrelsen, 2013) Vart fjärde år analyserar Socialstyrelsen folkhälsoläget i Sverige. I en 
rapport från 2009 framgick det att den psykiska ohälsan har ökat bland ungdomar jämfört med 
övriga åldersgrupper sedan 1990-talet. (Socialstyrelsen, 2009) I deras senaste rapport från 2013 
ser man även en fortsatt ökning i den riktningen. En förklaring kan vara att ungas livsvillkor har 
förändrats avsevärt och att unga idag har svårare att få ett heltidsjobb än för 20 år sedan. 
(Socialstyrelsen, 2013) Sent inträde i vuxenlivet som till exempel svårigheter att få arbete och 
därmed egen bostad är enligt studier starkt sammankopplat med psykisk ohälsa (Kosidou, 2013). 
 
Det finns flera exempel på samverkan och projekt med målet att minska ungdomsarbetslösheten. 
Enligt Lindberg (2009) är samverkan något som har ökat i samhället. Enligt Brulin och Svensson 
(2011) blir det även alltmer vanligt att offentliga och privata företag samverkar då de privata 
företagen förutsätts ta ett mer betydande samhällsansvar och den offentliga sektorn blir mer lik 
de privata företagen.  
Hösten 2009 bestämde sig Swedbank för att de ville försöka göra något åt 
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ungdomsarbetslösheten i Sverige. Swedbank är till antal kunder den största banken i Sverige och 
har även ledande ställning i Estland, Lettland och Litauen. (Swedbank, 2014a) På sin hemsida 
skriver de:  
 

”Att vi engagerar oss i frågor kring sociala problem, miljö och tillväxt är en del av vår affärsidé. 
Banken  kan  aldrig  vara  starkare  än  samhället  vi  verkar  i.”  (Swedbank, 2014b)  

 
I samarbete med Arbetsförmedlingen startade de ett projekt som heter Unga Jobb. Deras 
arbetshypotes var att med relevant praktik ökar möjligheterna till att få ett arbete (Bilaga 3). 
Arbetslivserfarenhet, en första rad på Cv:t och referenser är för många ett viktigt steg mot att 
komma in på arbetsmarknaden. Unga Jobb handlar om att få ungdomar anställningsbara. 
(Swedbank, 2014c) 
 
Den andra centrala aktören i Unga Jobb är Arbetsförmedlingen som är en statlig 
förvaltningsmyndighet och Sveriges största förmedlare av arbeten. Deras huvudsakliga uppgift är 
att matcha arbetssökande och arbetsgivare. Arbetsförmedlingens uppdrag, långsiktiga mål och 
uppgifter kommer från Riksdag och Regering och står formulerat i en instruktion till 
Arbetsförmedlingen. Varje år kompletteras uppdraget i ett regleringsbrev. (Arbetsförmedlingen, 
2014a) I regleringsbrevet för 2014 står det bland annat att Arbetsförmedlingen ska samverka 
med andra parter för att förbättra situationen på arbetsmarknaden (Regeringen, 2014). 
Arbetsförmedlingens övergripande mål handlar om att förbättra arbetsmarknaden på olika sätt, 
till exempel föra samman de som söker arbetskraft med arbetssökande. På sin hemsida skriver 
de:  
 

”Vi lägger stort fokus på att få näringslivet att utgöra en ännu större del av det sociala nätverket. 
Vårt mål är att öka sysselsättningen och skapa social inklusion så att fler människor får vara en 
del av föreningen Sverige.” (Arbetsförmedlingen, 2014a) 

 
På Arbetsförmedlingens huvudkontor sitter personer som bland annat har till uppgift att hitta 
olika företag som de kan vara samarbetspartner med, i detta fall Swedbank. Överenskommelsen 
mellan Arbetsförmedlingen och Swedbank bygger på att Swedbank, förutom att de själva tar in 
praktikanter, även använder sitt nätverk av kunder för att även få dem att ställa upp på att ta emot 
ungdomar på praktik. I Swedbanks och Arbetsförmedlingens nationella överenskommelse står 
det:  
 

”Syftet med Unga Jobb är att fler arbetssökande ungdomar ska få in en fot på 
arbetsmarknaden. Att de ska erbjudas de kontaktytor och första jobberfarenheter som är 
värdefulla för framtiden. Kraften i Unga Jobb ligger i ett lokalt och brett engagemang som 
involverar näringslivet, kommunen  och  Arbetsförmedlingen.” (Bilaga 3) 

 
Ungdomarna som får vara med i initiativet är ungdomar inskrivna på Arbetsförmedlingen, 
mellan 18-24 år och är med i Jobbgarantin för ungdomar. Jobbgarantin är ett program för 
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ungdomar inskrivna på Arbetsförmedlingen, mellan 16-24 år som de hamnar i efter 90 dagars 
arbetslöshet. Det innebär att de får ta del av särskilda insatser för att hitta ett arbete eller börja 
studera. Ungdomen går tillsammans med sin arbetsförmedlare igenom hur dessa insatser kan se 
ut. Det kan handla om att man kan få rådgivning hos en studie- och yrkesförmedlare, hjälp med 
att starta ett eget företag, utbildning eller praktik med mera. Under tiden får ungdomen tillgång 
till statligt aktivitetsstöd. (Arbetsförmedlingen, 2013) 
 
1:2 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien var att med en kvalitativ metod öka vår förståelse för initiativet Unga Jobb 
och vad samarbetet innebär för huvudaktörerna Arbetsförmedlingen och Swedbank. Syftet var 
också att studera och analysera kring hur Arbetsförmedlingen, Swedbank och samhället kan ta 
till vara på positiva konsekvenser av projektet och hur negativa konsekvenser av projektet kan ge 
lärdomar och undvikas.  
 
1.3 Frågeställningar 

 Hur ser formerna för samarbetet ut mellan Arbetsförmedlingen och Swedbank i projektet 
Unga Jobb? 

 Varför samarbetar Arbetsförmedlingen och Swedbank med varandra kring 
samhällsproblemet ungdomsarbetslöshet?  

 Vad får samarbetet i projektet Unga Jobb mellan Arbetsförmedlingen och Swedbank för 
konsekvenser?  

 Hur kan Arbetsförmedlingen och Swedbank ta tillvara på de positiva konsekvenserna av 
projektet och hur kan de negativa konsekvenserna av projektet ge lärdomar och 
undvikas?   

  
2. Tidigare forskning och teori  
För att få svar på vårt syfte och frågeställningar har vi utgått från teorier kring vad samverkan 
är och samverkan mellan privat och offentlig sektor. Med utgångspunkt från Swedbanks sida har 
vi tittat närmre kring begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) och varför privata 
företag väljer att bidra med engagemang och resurser på samhällsproblem. Slutligen tar vi upp 
vad tidigare forskning säger om nyttan av praktik eftersom praktik är det centrala i Unga Jobb.  
 
2.1 Olika former av samverkan 
Som nämnt tidigare är samverkan något som har ökat i samhället (Lindberg, 2009). Samverkan 
beskrivs enligt Lindberg (2009) som ett samarbete mellan parter där en uppgift ska lösas 
tillsammans som annars eventuellt inte kunnat lösas. Argument för att samverka eller samarbeta 
mellan privata och offentliga sektorn handlar ofta om ekonomi och säkerställande av resurser, 
konkurrenskraft och överlevnad. De båda sektorernas syften håller på att jämnas ut då de sociala 
aspekterna som oftast förknippas med den offentliga sektorn anammas allt mer av den privata 
sektorn då de talar om sitt sociala ansvarstagande. (Lindberg, 2009) De som förespråkar tanken 
om partnerskap mellan offentlig och privat sektor menar även att komplicerade och svårlösta 
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problem som gäller till exempel arbetsmarknaden eller sociala frågor kräver gemensamt 
agerande (Brulin & Svensson, 2011).  
 
Ett exempel på samverkan mellan privata och offentliga aktörer är Telge tillväxt som är en 
satsning i Södertälje kommun där åtta stycken privata företag startat ett bolag. Tillsammans 
anställer de och hjälper ungdomar att komma ut i arbetslivet. Arbetsförmedlingens del i det är att 
förmedla ungdomarna. Kravet för ungdomen är att de ska ha varit inskriven hos 
Arbetsförmedlingen som arbetssökande i tre månader och vara 18-24 år. (Telge, 2013) Alltså 
ingå i Jobbgarantin för ungdomar (Arbetsförmedlingen, 2013). Anställningstiden är ett år med 
avtalsenliga löner och under det året kan de även få hjälp med allt från att ta körkort till lämplig 
yrkesutbildning med mera. Telge tillväxt mål är att halvera ungdomsarbetslösheten i Södertälje 
och samtidigt bygga upp en lönsam och affärsmässig verksamhet. (Telge, 2013) Resultatet så här 
långt har gett drygt 300 ungdomar jobb och 3 av 4 har sedan gått vidare till annat jobb eller 
utbildning. (Manpower, 2014) På sociala medier beskriver de sig själva som: ”Telge tillväxt är 
ett  samhällsförändrande  bemanningsföretag.” (Facebook, 2014)  
  
Ett sätt att samverka på är att genomföra det i projektform. Då lyfts samverkansaktiviteterna ut 
från den ordinarie organisationsstrukturen och låter samverkan ske i ett eget projekt istället. Att 
ha samverkan i projektform kan innebära att personer med varierade kunskaper och erfarenheter 
sätts samman för att uppnå bästa resultat. En problematik med projekt är enligt Lindberg (2009) 
att det kan finnas oklarheter kring hur projektet ska bedrivas eller hur det ska organiseras och 
ibland finansieras det av andra än den egna organisationen. (Lindberg, 2009) Till exempel 
Europeiska socialfonden finansierar många projekt gällande ungdomsarbetslöshet. I rapporten: 
Temporära organisationer för permanenta problem - om implementering av samverkansprojekt 
för unga som står långt från arbetsmarknaden, skriven av Jensen och Trägårdh (2012) granskas 
sju sådana projekt. Målsättningen för projekten var huvudsakligen att stötta unga som stod långt 
ifrån arbetsmarknaden till att bli självförsörjande genom arbete eller studier. På längre sikt var 
det även ett tillfälle att testa nya metoder och arbetssätt utöver deras löpande verksamhet 
gällande aktuell målgrupp. Fann man nya gynnsamma metoder var det meningen att dessa skulle 
implementeras i ordinarie verksamhet. De olika projekten har alla varit samverkan mellan olika 
myndigheter så som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialtjänsten och kommuner. I 
rapporten kommer författarna fram till att projekten är duktiga på att nå projektmålen då 
deltagarna i projekten kommer ut i sysselsättning genom arbete eller studier men man har varit 
dåliga på att ta tillvara de nya arbetssätten och metoderna och förbättra samverkan mellan 
aktörerna. Det visade sig även att projekten var dåliga på att implementera det i ordinarie 
verksamhet. (Jensen & Trädgårdh, 2012) I en av statens offentliga utredningar från 2007 skrivs 
det att de projekt som gjorts för ungdomar tidigare oftast saknar bra uppföljning och att detta 
leder till att det blir svårt att lära sig något av de lyckade programmen. (Statens offentliga 
utredningar, 2007:18) 
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Precis som Jensen och Trädgårdh (2012) kom fram till i sin rapport skriver även Lindberg (2009) 
att det tyvärr kan innebära att det som projektet kommer fram till är svårt att implementera i den 
ordinarie verksamheten då de erfarenheter och förmågor som erhållits ofta fastnar i projektet. 
Samverkan är ett sätt att kunna överföra kunskap mellan varandra och under tiden utveckla och 
strukturera de färdigheter som samverkan bidrar till och även kunna dra nytta av det. Det finns 
även faktorer som kan hämma samverkan. Det kan handla om att deltagarna har olika syften, 
olika språkbruk och olika organisatoriska kulturer. Det kan även finnas statusskillnader mellan 
de organisationer som samverkar som kan leda till att deltagarna inte uppnår ett ömsesidigt 
utbyte eller lärande. Finns det skilda perspektiv och synsätt kan problem uppstå på grund av 
inflytande, prestige, pressade arbetssituationer och dagliga rutiner. All samverkan är inte heller 
frivillig och bygger på att deltagarna kan dra nytta av varandra och gemensamt uppnå något de 
inte kan på egen hand. (Lindberg, 2009) 
  
Temagruppen Unga i arbetslivet, som är en organisation som samlar in och sprider erfarenheter 
från arbetsmarknadsprojekt för unga inom Europeiska Socialfonden (Tema Unga, 2014), bjöd 
2012 in ledare från näringsliv, offentlig- och civil sektor till ett samtal kring frågan. I en 
sammanställning av det som framkom återfinns flera stora företag representerade. Under mötet 
lyftes att fördelen med samarbeten mellan offentliga och privata aktörer är att de privata kan stå 
för ”frontarbetet”   (det   operativa)   medan   de   offentliga   för   infrastrukturen,   till   exempel  
ansökningar med mera. (Tema Unga, 2012) Att privata organisationer börjar intressera sig för 
annan verksamhet än deras huvudsakliga vinstdrivande område för oss in på begreppet CSR som 
vi ska förklara härnäst. 
  
2.2 CSR - Företagens frivilliga samhällsansvar 
CSR står för Corporate Social Responsibility, det vill säga företagens frivilliga samhällsansvar, 
och har idag blivit en trend för företag att arbeta med (Granqvist, 2009). Enligt Borglund, De 
Geer och Hallvarsson (2009) växte begreppet CSR fram i USA i början av 2000-talet som en 
motkraft mot ett ansvarslöst företagande. En av drivkrafterna var bland annat den våg av 
företagsskandaler som uppdagades vid den här tiden, företagskollapserna i USA där ett 
misstroende mot storföretagen spred sig vidare till Europa. Enligt författarna fanns det även ett 
svenskt storföretag som här i Sverige blev en symbol för girighet i näringslivet och dess 
företagsledning anklagades bland annat för att ha manipulerat ersättningssystemet för att få en 
hög bonus. Idag har 97 % av Europas 150 största företag information på sina hemsidor om att de 
arbetar med CSR eller liknande begrepp. Bland Sveriges 100 största företag har runt 75 % 
information om CSR eller liknande på sina hemsidor. De främsta drivkrafterna bakom CSR i 
Sverige är att alltfler investerare kräver att företagen arbetar med CSR. Även kundernas 
önskemål är en viktig drivkraft för många företag. Den mediala uppmärksamheten ses också som 
en drivkraft. Företagens etik och moral har enligt undersökningar också visat sig vara en viktig 
bit när studenter väljer arbetsgivare. (Borglund et al., 2009) 
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Granqvist (2009) delar upp begreppet CSR i tre olika områden: ekonomiskt ansvarstagande, 
miljömässigt ansvarstagande och socialt ansvarstagande. Socialt ansvarstagande handlar om att 
företaget ska verka för att vara en god samhällspart som tar hänsyn till medborgares hälsa och 
välbefinnande, oavsett om de är anställda eller inte, jobbar hos underleverantörer, är 
affärspartner eller konsumenter. (Granqvist, 2009) För generellt sett är alla organisationer 
beroende av sin omvärld för sin överlevnad. Det är där organisationen måste hämta resurser som 
kapital, arbetskraft, råvaror, information och annat för att kunna producera det som krävs för att 
nå sina mål. Som omvärld räknas alla förhållanden in utanför organisationen som kan ha effekt 
på den. Inte bara aktörer är viktiga utan även olika samhällsförhållanden som kan påverka dess 
situation men som kan vara svåra att direkt identifiera eller tolka betydelsen av, till exempel 
ekonomiska och kulturella utvecklingar. (Jacobsen & Thorsvik, 2008) Beteende och institutioner 
påverkas av sociala relationer och ekonomiska handlingar och är inbäddade i strukturer av 
sociala relationer (Granovetter, 1973). 
 
Granqvist (2009) poängterar att det är viktigt att företaget balanserar de tre områdena för att få en 
långsiktigt hållbar verksamhet. Genom balans får man ett företag som tar hänsyn till miljön, visar 
ansvar inför aktieägare och är en god samhällsmedborgare med en trivsam arbetsplats. 
Författaren menar då att detta leder till en hållbar utveckling för företaget. Begreppet hållbar 
utveckling definieras av Världskommissionen för miljö och utveckling (1987) såhär: ”En hållbar 
utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 
att tillfredsställa   sina   behov.”   Brulin   och   Svensson   (2011)   tar   upp   tre   punkter   som   är   viktiga  
mekanismer för att lyckas med hållbar utveckling: aktivt ägarskap, samverkan och 
utvecklingsinriktat lärande. Aktivt ägarskap handlar om att låta projektet bli en del av strategin 
för utvecklingsarbetet i verksamheten (Brulin & Svensson, 2011). Samverkan handlar som 
skrivet tidigare om att gå samman med andra parter med syftet att man löser uppgiften bättre 
tillsammans (Lindberg, 2009). Utvecklingsinriktat lärande menar Brulin och Svensson (2011) 
handlar om att ha något som driver utvecklingen framåt. Att de goda resultaten kommuniceras 
och diskuteras vilket leder till att även andra verksamheter får lärdom av det och tar efter och det 
skapar i sin tur långsiktiga effekter. Aktivt ägarskap är avgörande för hållbarhet och det lägger 
grunden till långsiktiga effekter. (Brulin & Svensson, 2011) 
  
Inom ramen för socialt ansvarstagande hamnar att bidra med att lösa samhällsproblem. Granqvist 
(2009) ställer upp två argument för att det också är företagens ansvar att bidra med en lösning på 
större samhällsproblem. Det första argumentet menar han är att juridiska medborgare också 
måste bidra till samhällets utveckling, inte bara de fysiska medborgarna. Det andra argumentet 
handlar om att det är lönsamt för företag att bidra till att lösa samhällsproblem. Dels genom att 
företaget kan upptäcka nya affärsmöjligheter men även nya sätt att driva sin verksamhet på som 
kan ha en positiv utgång både för verksamheten och samhällsutvecklingen i stort då det till 
exempel är lättare att tjäna pengar i ett välfungerande samhälle. Det finns många olika exempel 
på problem som företag försökt bidra med till en lösning. En av alla dessa är att hjälpa de som 
står utanför arbetsmarknaden att få jobb. (Granqvist, 2009) 
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Borglund et al. (2009) poängterar att aktiviteterna som är kopplade till CSR måste bottna i 
företagets värdegrund och historia och upplevas som en naturlig del i företaget. Annars riskerar 
företaget att bli kritiserade för hyckleri och ge motsatt effekt, det vill säga öka misstroendet 
istället för förtroende. Enligt författarna finns det även en del som anser att det är politikernas 
och inte företagsledarnas uppgift att arbeta med sociala frågor. De flesta argumenten handlar om 
att ett alltför stort ansvarstagande riskerar att göra företaget felfokuserat och ineffektivt och att 
prioritera andra intressenter än ägarnas anses strida mot äganderätten och aktiebolagslagen. 
Författarna skriver även att sätta aktieägarnas avkastning i första rummet anses ge mer resurser 
till samhället och att företag därför inte ska arbeta med CSR. (Borglund et al., 2009)  
 
Tullberg (2005) menar att CSR riskerar att bli en trend som företagen följer efter för att det 
ligger en förväntan på dem att de ska göra det, inte för att det blir bättre för företagen.  Han är 
kritisk till den attityden som finns kring CSR och menar på att CSR kanske bara är en smart 
lösning på PR och ett smart sätt för företagsledare att vinna respekt och inflytande?  Henderson 
(2001) är också kritisk mot CSR och menar att CSR har en negativ inverkan på företagen och 
ekonomin, genom att ge företagen högre kostnader och sänkt lönsamhet. I Svenska Dagbladet 
förde Qviberg (2006) ett liknande resonemang och menar att denna debatt är viktig. 
 
2:3 Nyttan av praktik  
Utifrån hur statistiken kring ungdomsarbetslösheten ser ut kan vi konstatera att det idag är svårt 
för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden och att få erbjuds tillsvidareanställningar. 
Detta är något som även styrks i en av statens offentliga utredningar från 2007. (SOU 2007:18) 
Problematiken tycks ligga i att det är svårt att komma in på arbetsmarknaden snarare än att de 
hamnar i långtidsarbetslöshet. Arbetslösheten bland unga utgörs nämligen av relativt korta 
arbetslöshetsperioder i relation till de äldre arbetslösa. (SOU 2010:88) 
  
Vad säger tidigare forskning kring de åtgärder som har gjorts för ungdomar? Larsson (2003) 
visar i sin studie gjord under 1990-talets första år att effekterna av program för ungdomar så som 
ungdomspraktik och arbetsmarknadsutbildning var noll eller negativ. Han fann att de som deltog 
fick både lägre inkomst, lägre sannolikhet att befinna sig i arbete och lägre sannolikhet att 
skrivas in på utbildning. De mätta effekterna var i relation till att om individen skulle stannat i 
arbetslöshet och fortsätta att söka arbete istället. Larsson (2003) menar att de dåliga resultaten 
kan komma av att det var dålig planering och uppföljning. I statens offentliga utredning från 
2010 (SOU 2010:88) förklaras fenomenet med Larssons (2003) resultat med att det kan ha att 
göra med deltagarna och inte programmen i sig då en liknande studie under samma tidsperiod 
visade positiva resultat gällande en äldre population. Enligt en rapport av Forslund och 
Nordström-Skans (2006) finns det många tidigare studier som försökt visa effekterna av de olika 
åtgärdsprogram men menar att Larssons (2003) studie är den första med ett mer brett material. 
Forslund och Nordström-Skans (2006) menar även att många av utvärderingarna är från 1990-
talet och är föråldrade. I en egen studie från 2006 undersöker de själva vad de 
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna har för effekt på ungdomsarbetslösheten. Resultaten i deras 
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studie visar att ungdomspolitiken förkortar arbetslöshetsperioden för unga arbetslösa. Dock går 
det inte att finna några långsiktiga effekter av åtgärderna. Deras slutsats är att de olika 
praktikprogrammen som ges ger effekt på kort sikt, även om de menar att mer forskning på detta 
krävs då deras rapport är den första att ge det resultatet. 
 
En annan aspekt på huruvida individen har nytta av praktik eller inte tar Kieselbach (2003) upp i 
sin studie där han menar att ungdomar som kommer allt längre ifrån arbetsmarknaden riskerar att 
hamna i socialt utanförskap. I studien jämför han ungdomar från södra Europa med ungdomar 
ifrån norra Europa. I södra Europa tenderar det att finnas en kultur där familjen anses vara 
väldigt viktig till skillnad från hur kulturen ser ut i norra Europa. På grund av detta blir de sociala 
nätverken utanför familjen ännu viktigare i norr. Socialt utanförskap uppkommer bland annat ur 
ett exkluderande från arbetsmarknaden där individen kan känna sig mindre värdefull som inte får 
bidra till samhället. Utan arbete hamnar individen även i ekonomiskt utanförskap där den blir 
beroende av statens bidragssystem. Utan arbete och pengar hamnar individen utanför det sociala 
nätverket då den inte har möjlighet att leva enligt de kulturella normer som finns i samhället. 
Individen tenderar tillslut att känna sig passiv och känna skam över sin situation. Kieselbach 
(2003) menar att Sveriges Jobbgaranti är något innovativt som reducerar risken för socialt 
utanförskap. (Kieselbach, 2003) 
 
Sedan mitten av 1980-talet har det funnits möjlighet för de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna 
att upphandlas av privata tillhandahållare, så kallade kompletterande aktörer. Frågan om privata 
aktörer har finns med i Regeringens långtidsutredning 2011 som innefattar 12 
forskningsrapporter kring bland annat arbetsmarknadspolitikens effekter. I den tas det upp att en 
stor anledning till att låta Arbetsförmedlingen upphandla tjänster istället för att tillhandahålla det 
själva är på grund av att privata aktörer har andra ekonomiska förutsättningar. De privata 
aktörerna kan även ha andra typer av nätverk som de kan använda sig av för att hjälpa de 
arbetslösa tillbaka till arbete. I rapporten nämner de även en problematik med att skapa privata 
arbetsförmedlare då Arbetsförmedlingen har en viktig uppgift i att sköta kontrollen av de 
arbetssökande. I överlämnandet till en privat aktör minskar Arbetsförmedlingens kontroll och 
individen kan komma att välja aktörer som har rykte om sig att vara mindre kontrollerande. 
(Regeringen, 2011) 
 
3. Metod  
3.1 Val av metod 
Studien utfördes som en kvalitativ fallundersökning. Kvalitativ forskning syftar enligt Widerberg 
(2002) till att undersöka karaktären eller egenskaper av ett fenomen. Den kvalitativa forskningen 
letar alltså främst efter fenomenets innebörd eller mening, snarare än förekomst och frekvens 
som kvantitativ forskning gör (Widerberg, 2002). Eftersom syftet med undersökningen var att få 
fram en djupare förståelse för samarbetet Unga Jobb och en uppfattning om den från de 
samverkande aktörerna Swedbank och Arbetsförmedlingen ansåg vi att det var motiverat för oss 
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att använda den kvalitativa metoden framför den kvantitativa.  
 
Enligt Merriam (1994) kan man angripa undersökningen på två sätt, antingen experimentellt eller 
icke-experimentellt. Experimentell metod handlar om orsak och verkan och kräver att forskaren 
kan manipulera de variabler som är av intresse. Den icke-experimentella används när man strävar 
efter beskrivning och förklaring snarare än förutsägelser som baseras på orsak och verkan. Vi 
använde oss av det icke-experimentella angreppssättet då vårt mål var, precis som Merriam 
(1994) tar upp, att studera själva händelsen och företeelsen, snarare än att kontrollera situationen 
för att se orsak och verkan-relationer. Den icke-experimentella metoden kallas även ibland 
deskriptiv forskning. Det innebär att slutprodukten innehåller en fullständig och bokstavlig 
beskrivning av den händelse eller enhet som studeras, vilket vi har strävat efter. Deskriptiva 
studier är enligt Merriam (1994) normalt induktiva till sin natur. Induktion betyder att 
generaliseringar, begrepp och hypoteser uppstår ur den information man har tillgång till och som 
i sin tur har grund i det sammanhang som bildar ramen till det man studerar. Fokus är alltså 
upptäckten av nya relationer och begrepp samt en ny förståelse, snarare än verifiering av redan i 
förväg bestämda hypoteser. (Merriam, 1994) I undersökningen har inte syftet varit att ha på 
förhand bestämda hypoteser utan på ett induktivt sätt upptäckt begrepp och användbara teorier 
under tiden vi samlat in information.  
 
En fallstudie är en undersökning av en specifik företeelse, till exempel ett program eller en 
händelse (Merriam, 1994). När vi valde att göra en fallstudie om samarbetet Unga Jobb, gjorde 
vi det av den anledning som Merriam (1994) tar upp, för att det i sig var intressant och för att vi 
genom mer kunskap om situationen ville få bättre förståelse rent generellt av den företeelsen. I 
vår undersökning handlade det om att få mer kunskap om samverkan mellan en bank och en 
offentlig aktör, som vi uppfattade som nytt och unikt. Vi ansåg att fallstudie var en lämplig 
metod främst för att vi tyckte att situationen verkade relativt unik. Som nämnt i teoridelen blir 
samverkan mellan privata och offentliga aktörer allt vanligare, det utmärkande för Unga Jobb är 
att Swedbank inte enbart tog emot egna praktikanter utan även försökte få deras kunder att 
engagera sig.  
 
Svårigheten med fallstudie är att det kan vara svårt att definiera fallets gränser (Denscombe, 
2009). Enligt Merriam (1994) kan det inom fallundersökningen och analysenheten finnas flera 
händelser, deltagare eller faser i en process. För att definiera vårt fall använde vi oss av frågan: 
Vad är det vi vill kunna säga något om när undersökningen är klar? (Merriam, 1994). Vårt svar 
var: samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Swedbank i Unga Jobb.  
 
Enligt Merriam (1994) innebär tillvägagångssättet i fallstudiemetoden även vissa begränsningar. 
Till exempel kanske inte resurser finns till att göra den rika och täta beskrivning och analys av 
företeelsen som eftersträvas. Och ifall det finns och man producerar en kvalitativt sett bra 
fallstudie kan slutprodukten bli för lång eller alltför detaljerad och ingående. Fallstudier tenderar 
även att kunna överförenkla eller överdriva faktorer i en situation, vilket kan leda till att läsaren 
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drar felaktiga slutsatser om hur det hela egentligen är. Läsaren kan även missvisas att tro att 
fallstudien är en redogörelse över helheten av en situation eller företeelse, medan den i själva 
verket endast utgör en del. I fallstudier är forskaren själv det främsta instrumentet till 
datainsamlandet och analys. Enligt Merriam (1994) anser vissa forskare att det inte går att 
generalisera utifrån en fallundersökning, vilket betraktas som en begränsning hos metoden.  
 
3.2 Urval 
Urvalet bestämdes genom det nätverk vi byggde upp under processen. Denscombe (2009) skriver 
att de människor som ingår i urvalet vid intervjuer har en tendens att medvetet väljas på grund av 
att de har något speciellt att bidra med, en specifik inblick eller särskilt position. Enligt honom 
finns det inga fasta regler att vidhålla. Vårt syfte var inte att producera resultat som var 
generaliserbara utan vårt syfte var att kunna gå in på djupet i en särskild situation för att utforska 
hur samarbetet Unga Jobb såg ut. Därför valde vi att använda oss av nyckelpersoner inom 
samarbetet Unga Jobb. Som Denscombe (2009) även skriver är det viktigt med tillstånd från de 
överordnade instanserna och därför föll det naturligt att vår första kontakt med Unga Jobb blev 
med projektledaren för initiativet inom Swedbank som därefter gav oss hjälp att komma i kontakt 
med en person inom Unga Jobb för Södra regionen. Vi blev inbjudna på ett event som 
anordnades i Malmö 2014-03-13. Hit hade företagare bjudits in samt ungdomar som var 
inskrivna i Arbetsförmedlingens Jobbgaranti för ungdomar. Eventet startade med ett föredrag på 
cirka 45 minuter där bland annat Swedbanks VD Mikael Wolf pratade om hans tankar kring 
Unga Jobb och hur det startade. Efter föredraget fick ungdomarna mingla med företagarna. 
Urvalet har begränsats till personer som har anknytning och är ansvariga för Unga Jobb på något 
sätt antingen på Swedbank eller på Arbetsförmedlingen. Vi har valt kontor efter geografisk 
bekvämlighet på grund av tid och pengar. I de fall där vi ansåg oss behöva intervju med personer 
på längre avstånd använde vi oss av telefon och mejlkontakt. 
 
3:3 Datainsamling 
För att få svar på frågeställningarna utfördes semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade 
intervjuer är enligt Denscombe (2009) en intervjuform där det finns färdiga frågor som ställs, 
men som ändå är flexibla nog gällande ordningsföljd och utveckling så att respondenten ges 
möjlighet att utveckla sina svar och idéer. Intervjuguidens struktur byggde på frågor kring 
bakgrund, resultat och framtid. Efter önskan av intervjupersonerna skickades intervjuguiden ut 
innan intervjun. Alla intervjuer dokumenterades genom inspelning på en ljudenhet. 
Informanterna informerades innan intervjun om hur dokumentationen skulle gå till och gav sitt 
samtycke till det. Varje intervju tog mellan 20-40 minuter. Under intervjuerna ställde en av oss 
frågor medan den andra skrev fältanteckningar. Fältanteckningarna var tänka som stöd vid 
utskriften av intervjun efteråt. Varje intervju skrevs ut ordagrant efteråt.   
  
Intervjuerna har skiljt sig åt. Den första särskilde sig ifrån de andra då vi inte själva höll och 
ledde intervjun. Intervjun utspelade sig på eventet i Malmö där konferenciern för eventet 
intervjuade Swedbanks VD Mikael Wolf inför publiken. Denna intervju spelades inte in med ljud 
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utan endast fältanteckningar utfördes. Detta kompletterades sedan även med en ljudupptagning 
på en så kallad podcast på ungajobb.se av Swedbanks VD där han repeterar om hur Unga Jobb 
kom till.  
  
Två stycken av intervjuerna skedde över telefon på grund av geografiska hinder. Vi ansåg att 
personerna var viktiga att få med trots detta då vi värderade dem som viktiga nyckelpersoner i 
studien. Denscombe (2009) skriver att telefonintervju idag är vanligt då det är både billigare och 
snabbare att genomföra eftersom forskaren inte behöver åka iväg för genomförandet. Även om 
den visuella kontakten uteblir så finns det personliga inslaget i mötet och 
tvåvägskommunikationen kvar. En intervju där man träffar fysiskt tar mer tid och är mer 
kostsamt men man kan få ut mer av en sådan intervju då respondenten kan ge en riklig 
information på kroppsspråket som man missar vid enkäter och telefonintervjuer. (Denscombe, 
2009) Trots att utgångspunkterna inte blev densamma som vid fysiska möten ansåg vi det 
viktigare att få med dessa nyckelpersoner i studien än att låta oss hindras av det geografiska 
hindret.  
 
Resterande fem intervjuer genomfördes med fysiska möten. En intervju genomfördes med två 
respondenter närvarande samtidigt, den ansvarige för Unga Jobb samt dennes chef. Detta var 
något de hade efterfrågat. Även om vi bara kan spekulera i hur detta påverkade intervjun tror vi 
att svaren kan ha påverkat, men det är svårt att säga hur eller i vilken grad.  
 
Två av intervjuerna genomfördes med endast en av oss närvarande på grund av olika 
omständigheter och här skrevs alltså inga fältanteckningar utan endast ljudupptagning skedde. 
Ljudupptagningen tog vi båda del av efteråt. 
  
Totalt blev det sju. Tre stycken intervjuer med respondenter från Swedbank och fyra stycken 
respondenter från Arbetsförmedlingen. Vi ansåg att detta var ett tillräckligt antal då vi upplevde, 
precis som Merriam (1994) även tar upp att en fortsatt datainsamling inte skulle ge oss så mycket 
ny information. 
 
Vi har även använt oss av information från eventet i Malmö där en konferencier höll en intervju 
med Swedbanks VD Mikael Wolf inför publiken. Detta spelades inte in med ljud utan endast 
fältanteckningar utfördes. Detta kompletterades sedan även med en ljudupptagning på en så 
kallad podcast på ungajobb.se av Swedbanks VD där han repeterar om hur Unga Jobb kom till. 
 
3:4 Analysmetod 
Informationen som kommer fram under datainsamlingen får sin mening i analysen. Under 
analysen struktureras informationen upp, tolkas och i viss mån reduceras. Målet i analysen är att 
komma fram till slutsatser och generaliseringar som är trovärdiga och har sin grund i empirisk 
data. (Merriam, 1994)  
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När vi bearbetade materialet från intervjuerna började vi med att dela upp Arbetsförmedlingens 
svar och Swedbanks svar för sig. Vi läste igenom utskrifterna från intervjuerna flera gånger och 
använde oss sedan av analysmetoden som Kvale (1997) benämner meningskoncentrering. 
Metoden innebär att svaren på intervjuerna formuleras i kortare uttalanden. Den viktigaste 
innebörden i meningen formuleras med några få ord.  
 
När detta var gjort hade vi fått koncentrerade texter kring vad Arbetsförmedlingen och 
Swedbank hade svarat. Efter det samlade vi ihop svaren under varje intervjufråga och kunde då 
se och analysera kring om det fanns likheter och skillnader i deras svar på frågorna och vidare 
titta efter intressanta uttalanden.  
 
3.5 Validitet, överförbarhet och reliabilitet 
Syftet med all forskning är att producera giltiga och hållbara resultat på ett sätt som är etiskt 
godtagbart. Detta gäller även kvalitativ forskning. Inom kvalitativ forskning kan man byta ut 
begreppen validitet och reliabilitet till sanningsvärde och överförbarhet för validitet och 
överensstämmelse för reliabilitet. Den grundläggande frågan förblir dock: I vilken utsträckning 
kan forskaren lita på resultatet? (Merriam, 1994)  
 
Merriam (1994) skiljer på intern validitet och extern validitet. Intern validitet eller, 
sanningsvärde som hon även skriver handlar om i vilken mån resultatet stämmer överens med 
verkligheten och om forskaren studerar eller mäter det som den tror sig mäta? Hon menar att 
validiteten alltså måste bedömas utifrån tolkningar av forskarens erfarenheter istället för hur 
verkligheten ser ut. Även om resultat och tolkningar är konstruktioner är sanningshalten i 
undersökningen beroende av att forskaren kan rekonstruera verkligheten på ett riktigt sätt. Det 
har alltså varit viktigt för oss att presentera en ärlig återberättelse kring det intervjupersonerna 
upplevt och berättat. För att få validitet och kontrollera att datan reflekterat sanningen och 
verkligheten har vi som Denscombe (2009) skriver bland annat fått intervjudatan bekräftad 
genom flera intervjuer för att se om det finns någon överensstämmelse. Vi har ställt samma 
frågor till alla intervjupersoner inom samma organisation. Informanterna har inte fått tillgång till 
utskrifterna för att godkänna vad de svarat utan under intervjun, vilket kan ses som en svaghet, 
men de fick chansen att korrigera eventuella felutsagor aktivt under intervjun på samma sätt som 
vi som intervjuare aktivt ställde frågor för bekräftande vid eventuella frågetecken. Om vi fann 
oklarheter efter intervjuerna har det på vårt initiativ skett en mejlväxling kring frågan. Enligt 
Denscombe (2009) ska man i intervjuerna leta efter teman som framträder i flera intervjuer 
eftersom ett återkommande tema indikerar på att det delas av en vidare grupp och då kan hysa 
större tilltro på det än något som kommer från endast ett enskilt uttalande. (Denscombe, 2009) 
Det är något vi tänkt på när vi gjort analysen men vi menar även att vid frågor med avvikande 
svar också är ett resultat och försökt finna innebörden där också.   
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Extern validitet eller överförbarheten innebär huruvida slutsatserna kan generaliseras utifrån 
undersökningen och överföras till andra fall (Merriam, 1994). Som vi skrev tidigare valde vi att 
göra en fallstudie om Unga Jobb för att få mer kunskap om situationen och på så sätt få bättre 
förståelse rent generellt av företeelsen. Enligt Merriam (1994) anser vissa forskare dock att det 
inte går att generalisera utifrån en fallundersökning. Det är helt enkelt ingen mening med att 
generalisera från ett enda fall som har valts ändamålsenligt istället för utifrån slumpen eftersom 
man har valt fallstudiemetoden för att man vill gå in på djupet i en bestämd företeelse. Inte för att 
ta reda på något som är generaliserbart för många eller alla undersökningsenheter. Att använda 
sig av fallstudie kan alltså vara en nackdel utifrån perspektivet om generaliserbarhet. Men när 
syftet är att öka förståelsen eller vidga erfarenheter och öka säkerheten kring det kända, 
försvinner denna nackdel. Precis som Merriam (1994) skriver kan man antingen se det som en 
begränsning med metoden, att det inte går att generalisera eller kan man försöka stärka 
validiteten till exempel att använda sig av flera fall som rör samma företeelse. Med en 
flerfallsanalys ökar generaliserbarheten. (Merriam, 1994) Vi anser att det inte funnits intresse att 
använda oss av liknande fall i bemärkelsen av andra aktörer. Däremot har vi använt oss av flera 
fall inom samarbetet och intervjuat några geografiskt olika kontor. Varje kontor har kommit i 
gång med Unga jobb vid olika tidpunkter och på det sättet har det varit intressant för oss att få 
flera olika uppfattningar om samarbetet. (Merriam, 1994) För att förbättra generaliserbarheten i 
vår fallstudie har vi försökt ge en rik och tät beskrivning. På detta sätt kan läsaren att själv 
bedöma utifrån den information som är lämnad i vilken utsträckning dessa resultat får generella 
konsekvenser för alla andra av samma typ, eller motsatt, i vilken utsträckning resultaten är 
begränsade till just det exempel som fallstudien tar upp (Denscombe, 2009).  
 
Gällande reliabiliteten eller sanningsvärdet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan 
upprepas. (Merriam, 1994) Denscombe (2009) kallar det tillförlitlighet och att det handlar om att 
forskaren blir en del av datainsamlingstekniken, till exempel vid utförandet av intervjuer. Vi var 
medvetna om att vi kan ha påverkat resultatet just på grund av detta, att vi själva är verktyg vid 
insamlingen av datan i intervjuerna. Denscombe (2009) ställer frågor kring om vi skulle få 
samma resultat till exempel om vi använde en annan person vid insamlandet av datan? För att ge 
andra möjligheten att studera pålitligheten i studien har vi därför försökt ta med en tydlig 
redogörelse för metoder, analyser och beslutsfattande. Tillförlitligheten stärks även av att vi 
använt oss av ljudinspelning av intervjuerna och därför har utskrifter på exakt vad som sades vid 
intervjuerna och har kunnat gå tillbaka och se på om det har behövts. 
  
3:6 Etik 
Som grund för de etiska perspektiven har vi utgått från Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska 
principer (Vetenskapliga rådet, 1990). Informationskravet innebär att deltagarna grundligt 
informeras om undersökningens syfte och om det är frivilligt att delta.  I vår undersökning fick 
deltagarna kort information om oss och om vår uppsats. Med anledning av samtyckeskravet, som 
innebär samtycke från deltagarna, blev de tillfrågade om vi kunde spela in intervjun och vi har 
inte heller varit påstridiga med deltagandet i studien utan att det har varit högst frivilligt. 
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Eftersom initiativet upplevs positivt i sig har vi fått känslan av att alla är måna om att ställa upp 
med den kunskap de kan förmedla. Den tredje principen som Vetenskapsrådet beskriver är 
konfidentialitetskravet, vilket innebär att inte använda etiskt känsliga uppgifter om enskilda. Inga 
enskilda individer ska kunna identifieras av utomstående och personuppgifter ska hanteras så att 
obehöriga ej får tillgång till dem. Intervjuerna som spelades in och skrevs ut var endast till för 
oss. I undersökningen lämnas inga namn eller personuppgifter så att de kan härledas till speciella 
utsagor eller kommentarer mer än det som redan finns ute för offentligheten att tillgå, så som 
Swedbanks VDs historia om hur Unga jobb växte fram och hans tankar. Övriga deltagare förblir 
anonyma. Det sista är nyttjandekravet, vilket innebär att insamlade uppgifter endast får användas 
till det ändamål som deltagarna informerats om och inte i något annat sammanhang. 
 
3:7 Metoddiskussion 
Kvalitativ metod valdes som tidigare nämndes för att vi var mer intresserade av att få fram 
fenomenets egenskap och mening än förekomst och frekvens som i kvantitativ forskning 
(Widerberg, 2002). 
 
Självklart skulle vi ha kunnat göra datainsamlingen och urvalet på andra sätt. Vi har reflekterat 
kring om vi borde haft större geografisk spridning på urvalet. Vi hade kunnat välja de tre största 
städerna i Sverige eller valt alla orter i södra regionen. Intervju som datainsamlingsmetod har 
haft fördelar i att vi fått en djupgående och detaljerad data (Denscombe, 2009). Huruvida om det 
funnits en påverkan på resultatet i att inte båda deltog på alla intervjuer tillsammans är svårt att 
reflektera kring anser vi. Den som var frånvarande lyssnade på inspelningen efteråt och vi 
upplever inte att det skulle kunnat bli ett annat resultat om vi gjort annorlunda, det vill säga att 
båda närvarat under alla intervjuer.  
 
Det går även att diskutera kring kunskap och erfarenhet i intervjuteknik. Visst kan vi alltid bli 
bättre och det är svårt att förhålla sig helt passiv och neutral som Denscombe (2009) förespråkar 
för  att  gömma  sitt  “jag”.  Vi  tyckte  det  var  svårt  hur  vi  skulle  förhålla  oss  på  intervjuerna,  vi  ville  
gärna komma in med en positivitet till deras samarbete Unga Jobb för att de skulle känna 
förtroende för oss, samtidigt ville vi inte påverka deras svar i någon riktning. Intervjuteknik är 
alltid något man kan bli bättre på, vi har svårt att se om resultatet kunde sett annorlunda ut om vi 
haft en annan teknik vid intervjuerna.  
 
Vi tyckte det var svårt att behålla objektiviteten under datainsamlingens gång. Problemet lyfter 
Denscombe (2009) där han menar att ingen som utför en kvalitativ studie kan vara helt objektiv. 
”Kvalitativ data, oavsett om det gäller ord eller bilder, är alltid en produkt av en 
tolkningsprocess” (Denscombe, 2009:383). Problemet har vi hanterat genom att vi varit 
medvetna om våra egna attityder och personliga fördomar men som vi även kunnat kontrollera 
för att arbeta på ett opartiskt sätt. Forskaren måste koppla bort sina personliga övertygelser vid 
produktionen och analysen av data (Denscombe, 2009). Jaget är en viktig del att beakta i 
kvalitativ forskning. Vi har båda gått in med öppet sinne inför datainsamlingen och hade inga 
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förutfattade fördomar genom tidigare kontakt med vare sig Arbetsförmedlingen eller Swedbank. 
Vi upplevde även att objektiviteten var allt svårare att upprätthålla ju längre processen pågick. 
Kvale (1997) skriver att i en fallundersökning formas slutprodukten av datainsamlingen och 
analysen som görs kontinuerligt (Kvale, 1997), vilket vi håller med om.  
 
4. Resultatredovisning 
Resultatet redovisas under liknande struktur som vi hade i intervjuguiden. Förutom svaren från 
Vd:n för Swedbank, är intervjupersonerna anonyma. Dock anser vi det vara relevant om det 
varit en respondent från Arbetsförmedlingen eller Swedbank och vid de tillfällena redogörs 
detta.   
 
4.1 Uppstarten på de lokala orterna  
Ute på Arbetsförmedlingens och Swedbanks lokala kontor svarade merparten av respondenterna 
att de inte hade någon större koll på hur uppstarten av Unga Jobb skett på central nivå på 
huvudkontoren. På de lokala kontoren har uppstarten sett olika. För södra regionen, som vi 
avgränsat vårt urval till, gäller generellt att de kom igång relativt sent med Unga Jobb (med 
anledning av att de engagerat sig i ett annat initiativ, Äntligen Jobb istället, som handlar om att 
ge utrikesfödda akademiker arbete.) Det har varit upp till varje kontorschef på Swedbank att 
besluta när arbetet med Unga Jobb skulle starta. De lokala förutsättningarna har styrt till exempel 
hur arbetslösheten har sett ut i kommunen. En respondent från Arbetsförmedlingen förklarar att 
det startade med att Swedbanks lokala kontor tog initiativ och visade intresse för Unga Jobb och 
att de sedan satt ned i ett möte med Arbetsförmedlingen. På mötet diskuterades hur de skulle gå 
tillväga. Efter det hade de en informationsträff där de bjöd in de ungdomar som var aktuella för 
praktik genom Jobbgarantin. På informationsträffen berättade Swedbank för dem om Unga Jobb 
och vad det innebar.  
 
När det gäller Swedbanks kontakt med företagen har det sett olika ut. Det har varit allt från 
lunchmöte, speedatingträffar mellan ungdomar och företag eller att företaget efter information 
själva tagit direktkontakt med Arbetsförmedlingen. Ett Swedbankkontor svarade även att de en 
eftermiddag vid uppstarten satte sig två stycken och ringde runt till kunder för att informera om 
Unga Jobb. Intervjupersonen på Swedbank förklarar vidare att när ett företag anmält sitt intresse 
för att ta emot praktikant lämnas det till Arbetsförmedlingen för att de ska kunna titta över vilken 
eller vilka unga arbetssökande som kan vara lämplig kandidat som praktikant för företaget. 
 
Praktikplatserna på Swedbanks egna kontor har förmedlats genom att de anmält sina lediga 
platser till Arbetsförmedlingens nationella kundansvarig på huvudkontoret som sen har kontaktat 
de lokala förmedlingarna. Arbetsförmedlingen kontaktar då det lokala Swedbank kontoret som 
kan tänka sig att ta emot en praktikant. Arbetsförmedlingen kallar in ungdomar och informerar 
och de som är intresserade har man sedan gjort på olika sätt med, ibland har Swedbank intervjuat 
dessa själva direkt och ibland har de bara fått meritlistorna och kontaktat vilka de vill själva. På 
detta sätt funkar det också när ett företag anmäler sitt intresse genom hemsidan Unga jobb. Hur 
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urvalsprocessen går till kan man komma överens om tillsammans med företaget.  
 
4.2 Hur finansieras Unga Jobb?  
Swedbank svarar att de inte har någon specifikt avsatt budget för Unga Jobb. Swedbank står för 
det material som de tar fram med deras namn på, ungajobb.se samt en del event. När det gäller 
större event försöker flera bidra till det, som till exempel Arbetsförmedlingen, Swedbank, 
kommunen och även andra företag. Swedbank svarar också att det inte finns några tydliga regler 
om vem som betalar vad. En respondent på ett av de lokala kontoren på Swedbank svarar att de 
har två heltidsanställda där som enbart är anställda för att stötta deras praktikanter på deras 
lokala Swedbank kontor. Respondenten svarar också att de inte tjänar ekonomiskt just på det 
men lyfter faktorer som energin praktikanterna bidrar med och att det känns roligt att arbeta på 
en arbetsplats som bidrar.  
 
4.3 Arbetsförmedlingens och Swedbanks syn på praktik 
Rutinerna kring praktikplatserna är samma oavsett om praktikplatsen skapas genom Unga Jobb 
eller genom Arbetsförmedlingen. Papper ska skrivas så att försäkring gäller, samtycke från 
facket och gärna en kortare intervju så allt känns bra. Swedbanks huvudsakliga uppdrag i Unga 
jobb är alltså att förmedla företagen som är intresserade av att ta emot en praktikant till 
Arbetsförmedlingen, därefter tar Arbetsförmedlingen över arbetet.  
 
Enligt Arbetsförmedlingen är det ibland svårt att veta om praktikplatserna tillkommit genom 
Unga Jobbs arbete eller ej. De menar att de själva också går ut och pratar med väldigt många 
företag för att hitta praktikplatser. Som företag kan man anmäla sitt intresse på Unga Jobbs 
hemsida och då vet man specifikt att praktikplatsen kommit till igenom initiativet. En respondent 
från Arbetsförmedlingen svarar angående Unga Jobb att det bara är ett namn: 
 

”Det  är  ju  bara  ett  namn  egentligen.  Med  praktik.  (...)  det  är  ju  det  det  handlar om praktik i tre 
månader hos samma arbetsgivare sen om det heter Unga Jobb eller det heter något annat det är 
ju  samma  sak.” (Arbetsförmedlingen intervjuperson 1) 

 
Från Arbetsförmedlingen är en respondent noga med att påpeka att under sommarperioden får 
inte Arbetsförmedlingen bevilja några praktikplatser inom något yrkesområde med tanke på 
sommarsemestrar. Arbetsförmedlingen svarar att det blir lite konstigt att jaga praktikplatser nu 
inför sommaren och sedan säga att ungdomarna inte får börja på sin praktik förrän september 
efter sommaren för det kan ta jobbet från andra och gynna företagen på fel sätt.  
 
Mikael Wolf, VD för Swedbank var noga med att poängtera att syftet med Unga jobb inte är att 
ge arbete utan att det bara handlar om en praktikplats, där de ger ungdomen en möjlighet till en 
första rad på Cv:t, en första referens.  
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Enligt merparten av respondenterna har en stor drivkraft till samarbetet varit Mikael Wolf. 
Mikael Wolf svarar på eventet i Malmö att hans egna personliga drivkraft som ligger bakom 
handlar dels om hans egna erfarenheter från när han var ung men även hur hans bror hade svårt 
att få arbete när han var nyutexaminerad 1994. En respondent från Swedbank förklarade även att 
Swedbank har en tradition och historia i att vara folkets bank och jobba nära det lokala 
samhället. I det här samhällsengagemanget ligger då bland annat ungdomsarbetslöshet som 
utmynnade i initiativet Unga Jobb. 
 
Under intervjuerna framkom också att en praktikplats kan vara en väg till arbete då man får en 
första rad på Cv:t, referenser och erfarenheter som sedan gör det lättare för ungdomen vidare på 
arbetsmarknaden. En respondent svarade att det var viktigt för ungdomen att skapa en 
arbetsrutin, att lära sig att komma i tid och att få lära sig det sociala spelet. Det vill säga klä sig 
vårdat och lära sig hur det fungerar att vara anställd tillsammans med kollegor på en arbetsplats. 
Respondenterna tycker olika kring frågan om arbetsuppgifternas natur. Någon svarar att det kan 
handla om enkla uppgifter också, som till exempel att hjälpa till i köket under fikan. 
Respondenten menar då att praktikanten kan få ut andra lärdomar än just arbetet i sig. Samtidigt 
svarar en respondent att det är viktigt att arbetsuppgifterna i praktiken är meningsfulla.  
 
De flesta av respondenterna tror att perspektiven mellan Swedbank och Arbetsförmedlingen inte 
skiljer sig. De tror att alla är medvetna om syftet om att hjälpa ungdomar till arbete. Frågan kring 
målet svarade alla respondenter liknande, att huvudmålet är att få en anställning och att få ner 
ungdomsarbetslösheten i Sverige. En respondent från Arbetsförmedlingen avvek från vad de 
andra svarat genom att svara att det är klart att perspektivet skiljer sig åt mellan aktörerna. 
Respondenten fortsätter med att det är klart att Swedbank vill göra en god gärning som kan leda 
till jobb i slutändan för ungdomen men samtidigt är det bra PR för dem också.  
 
Unga Jobb startade som ett projekt 2009, men enligt en respondent på Swedbank är Unga Jobb 
idag något som utgör en del i deras ordinarie verksamhet och är nu ett av deras fokusområde som 
de jobbar med kontinuerligt. Från Arbetsförmedlingens sida är det en överenskommelse som 
med det nya avtalet löper fram till 2015.  
 
4.4 Vad tjänar en bank på att engagera sig i ungdomsarbetslösheten?  
Enligt Mikael Wolf är det viktigt att våga testa nya saker och att ”våga   lämna  flocken”.  Enligt  
honom är ungdomsarbetslösheten ett av Europas största problem. I det stora hela menar han att 
de har velat använda den makten och plattformen som de har för att visa att det går att 
genomföra. Enligt honom trodde många att satsningen på Unga Jobb bara handlade om att bygga 
upp sitt varumärke efter Baltikumhändelsen. En respondent på Swedbank menar att om inte det 
lokala samhället växer kan inte banken växa och säger att deras insats inte är så stor i förhållande 
till vad de får tillbaka. 
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”Banken tjänar på att vi bidrar till att vi visar vårt samhällsengagemang att vi visar att vi är 
något mer än bara en bank. Att vi visar att vi har en omtanke om ungdomarna att vi tycker det är 
viktigt att man kommer ut i arbete. (...) Så det är en ren vinst att visa att vi bryr oss.” (Swedbank 
intervjuperson 4) 

 
”(...) vi ser det som en WIN-WIN situation, vi hjälper ju ungdomarna in i arbetslivet och en första 
rad i Cv:t på det sättet så inspirerar vi ungdomar till att vilja utbilda sig eller vilja jobba inom 
banken  eller  med  andra  kunder.” (Swedbank intervjuperson 3) 

 
”Fler och fler verkar förstå att alla inte är färdigutbildade med långt Cv – ”jag”  måste  vara  med  
och bidra.”  (Mikael Wolf) 

 
4.5 Hur hänger samarbetet med en bank ihop med Arbetsförmedlingens 
myndighetsuppdrag?  
En respondent på Arbetsförmedlingen menar att samarbetet med Swedbank absolut hänger ihop 
med  deras  myndighetsuppdrag.  De  menar  att  det   inte  handlar  om  att  “samarbeta  med  en  bank”  
utan att de gjort en överenskommelse om att ungdomarna ska ut på arbetsmarknaden och sen är 
det ju innanför Arbetsförmedlingens ramar, Arbetsförmedlingen har flera nationella kunder som 
de samarbetar med. Myndighetsuppdraget är ju att matcha personer mot arbete och hjälpa 
arbetsgivare att hitta rätt arbetskraft.  
 

”Man ska inte vara rädd för att samarbeta med varandra fast man kanske inte från början är 
naturliga samarbetspartners.”  (Arbetsförmedlingen intervjuperson 2) 

 
4.6 Vad utmärker Unga Jobb från andra liknande projekt? 
Ingen av respondenterna kan svara på hur resultatet av Unga Jobb hittills ser ut, men ett av 
Arbetsförmedlingens kontor svarade att de har en positiv känsla. 
 
En respondent från Swedbank har en tanke om att Unga Jobb är bättre än liknande initiativ på 
grund av den naturliga kontakten de har med företagen, som respondenten själv uttrycker det. 
Ingången vid samtal med deras kunder är en helt annan då det finns en relation sedan tidigare. 
Banken är även en väldigt stor aktör vilket nog också bidrar till det lyckade resultatet hittills. 
Respondenten fortsätter med att det kan vara så att relationen mellan bank och företag är bättre 
än relationen mellan Arbetsförmedlingen och företag. Detta kan innebära att när banken ringer 
företagen tar företagen sig tid till att ta emot en praktikant till skillnad från om 
Arbetsförmedlingen ringer.  
 
En respondent från Arbetsförmedlingen svarade att det är en fördel att projektet Unga Jobb är 
något som gäller i hela landet, att det även pratas om det i hela landet och att det då kan få större 
effekt och genomslag. En respondent från Swedbank anser att det ligger en styrka i att Unga 
Jobb drivs från respektive ort och stad, det är inget centralt utan drivs av det lokala 
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engagemanget. Detta ger större drivkraft då menar respondenten när aktörerna är mer nära 
problemen. Mikael Wolf svarar att det är lättare att smita som företag i större städer och att 
ungdomsarbetslösheten är en större överlevnadsfråga i små orter. 
 
 
Enligt Arbetsförmedlingens hemsida har Unga Jobb hittills lett till 6 000 stycken praktikplatser 
och ungefär hälften av de har fått jobb efter avslutad praktik. Av de 6 000 stycken har Swedbank 
själva tagit emot 700 stycken av dem och gett 35-40 % av den siffran arbete. 
(Arbetsförmedlingen, 2014b) En respondent på Arbetsförmedlingen svarar att hennes 
uppfattning är att det är 6 000 stycken praktikplatser som blivit förmedlade och inte 
nödvändigtvis att Unga Jobb lett till 6 000 stycken praktikplatser. Respondenten menar att enligt 
hennes uppfattning kan det vara en felaktig siffra från Swedbanks sida och bara en siffra på antal 
företagskontakter vi har fått in till oss.  
 
Varför Unga Jobb har lyckats menar Mikael Wolf i podcasten på ungajobb.se, beror på det lokala 
engagemanget. Han menar att när deras lokala bankkontor ute i landet öppnade upp diskussioner 
i  samhället  med  näringslivet  och  politiker  med  frågan  “Vad  händer  om  våra  ungdomar  försvinner  
härifrån?”   På   ett   av   de   lokala   Swedbank   kontoren   svarade   man   även   att   Unga   Jobbs  
framgångsfaktor ligger i att de har en ledning som varit positivt inställda, att Swedbank tar emot 
egna praktikanter och att de har ett fint företagsnätverk och bra kontakt med näringsliv och 
kommun ute på orterna. Swedbank har redan en naturlig och personlig kontakt med företagen 
som de ringer för att få intresserade av att ta emot praktikanter. På Arbetsförmedlingen svarar 
man att de anser att det ligger ett stort samhällsengagemang från Swedbank sida och att de vill 
att ungdomarna i varje kommun ska stanna kvar. De anser att skillnaden mot andra stora företag 
som samarbetar med Arbetsförmedlingen är att Swedbank skapar praktikplatser även hos deras 
kunder och inte bara tar emot själva.  
 
4.7 Utveckling av Unga Jobb 
Mikael Wolf svarar vidare i podcasten att de fick ett väldigt mothugg i början av Unga Jobb. Då 
menade de runtomkring att detta var ett sätt för dem att skyla över vad som hänt i Ryssland, 
Ukraina och Baltikum. Däremot var denna kritik något som klingade av och han erkände själv att 
det såklart är avgörande för banken om den är lönsam eller inte när det gäller sitt 
samhällsengagemang.  
 
Han menar dock också att de såklart inte gjort allt rätt utan har fått pröva sig fram. Han säger att 
de måste vara tydligare med vad Unga Jobb handlar om, att det är praktik och inte ett löfte om 
jobb. Där det har misslyckats har det ofta handlat om otydlighet. Ett bra resultat ligger i att de 
känner de som de samarbetar med och att de känner oss.  
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Eftersom de lokala kontoren som medverkade i undersökningen precis startat, ett i årsskiftet och 
ett i höstas, har respondenterna överlag inte hunnit uppleva någon utveckling direkt av Unga 
Jobb. Men generellt upplever respondenterna i alla fall inte att det stagnerat utan löper på och 
blir större och större. En respondent svarar även att Unga Jobb har blivit ett namn som många 
känner till idag tack vare reklam i media och så vidare.  
 
4.8 Fördelar och nackdelar med samarbetet i Unga Jobb 
Flera respondenter svarar att det är en fördel att Swedbank har ett stort nätverk med 
företagskunder. Arbetsförmedlingen ser på samarbetet med Swedbank som en draghjälp för att få 
fler företag att få upp ögonen för ungdomsarbetslösheten och förstå hur positivt det är både för 
ungdomarna och företagen. Detta är även något som Swedbank svarar, att de tror att 
Arbetsförmedlingen är glada för deras draghjälp och att de nog inte ser Swedbank som 
konkurrenter. Arbetsförmedlingen svarar även att Swedbank hjälper till med att få kontakt med 
nyetablerade och mindre företag snabbare än vad de själva har möjlighet till. Detta menar 
Arbetsförmedlingen bidrar till en snabbare beslutsväg till praktik. Många av de större företagen 
har de själva nämligen redan kontakt med.   
 

”Fördelarna är ju att de är väldigt engagerade hos arbetsförmedlingen och vi har väldigt bra 
samarbete mellan varandra men ibland kan det ju hända att kontakterna mellan 
arbetsförmedlingen ute på orten och banken ute på orten av olika skäl inte hinns med i den takt 
som  man  önskar  ifrån  bägge  parter  men  i  det  stora  hela  så  funkar  vårt  samarbete  väldigt  bra.” 
(Swedbank intervjuperson 3) 

  
4.9 Utmaningar med Unga Jobb 
På frågan om vilka utmaningar de stött på svarade en respondent på Swedbank att det är klart att 
det ibland är svårt att matcha rätt ungdom med rätt praktikplats och om inte företaget har tagit 
den tiden som behövs för att ungdomen lär sig något nyttigt. En annan respondent på Swedbank 
svarar att utmaningarna kan skilja sig lokalt. Det kan handla om allt från att det lokala samarbetet 
med Arbetsförmedlingen inte fungerar, att det är dåligt intresse från ungdomarna. Som till 
exempel menar respondenten att de har möjlighet att ta emot 20 stycken praktikanter åt gången 
men för tillfället har de bara 11 stycken på grund av bristande intresse från ungdomarna.  
 
En svårighet som en respondent från Arbetsförmedlingen upplevt är kommunikationen, att skapa 
rätt förväntningar både hos företagen och ungdomarna. Respondenten har även upplevt att 
Swedbanks broschyrer som de ger ut till företagskunderna inte är riktigt tydlig. Respondenten 
menar att de som myndighet har många regler och lagar att följa och att Swedbank måste vara 
mer detaljerad med informationen från början. De har märkt att en del företag inte förstår att det 
är ungdomens behov som styr om det blir praktik eller inte. Har ett företag inget behov av att 
anställa anser respondenten att det kan vara svårt att motivera ett praktikbeslut. Där måste man 
titta på ungdomens behov som om till exempel ungdomen har varit ute i arbetslivet tidigare eller 
inte. Som nämnt tidigare svarar en annan respondent att Arbetsförmedlingen har vissa 
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restriktioner enligt lagen om att de inte bör ge praktikbeslut under sommarperioden då 
praktikplatser inte ska tränga undan riktiga arbetstillfällen. Som nämnt tidigare blir företagen 
ibland missnöjda på Arbetsförmedlingen på grund av att informationen kring praktik inte varit 
tydlig nog i Swedbanks broschyr. Ett exempel är att Swedbanks broschyr inte talar om att det 
under sommarmånaderna inte går att få ett praktikbeslut. Det informeras inte heller om att 
praktiken för ungdomen inte alltid är tre månader. Företagen blir ibland även frustrerade över att 
beslutet tar tid att få till från Arbetsförmedlingen då Arbetsförmedlingen måste få samtycke från 
facket och göra en individuell prövning av ungdomen. 
 

”Man kan ju inte beställa en praktikant där har vi ju också en del företag, arbetsgivare som tror 
att de kan beställa en praktikant.” (Arbetsförmedlingen intervjuperson 5) 

 
En respondent på Arbetsförmedlingen ser en utmaning i att få ungdomarna att komma på event 
och tillställningar. De skickar inbjudningar eller kallelser till ungdomarna och kommer de inte 
kan det leda till någon form av repressalier. En annan respondent från Arbetsförmedlingen 
svarade att det har varit svårt att få till praktikplatser och att det inte direkt vällt in. På 
Swedbanks kontor på samma ort svarade man dock att man satt en eftermiddag på Swedbank och 
ringde runt och de fick 15 stycken företag direkt som var intresserade. (Vidare visade sig att ett 
utav företagen hoppade av med en förklaring om att de ansåg att de inte hade tillräckligt 
engagerande arbetsuppgifter för en praktikant och ansåg då att det var fel att ta emot en 
praktikant.)  
 
4.10 Vad finns det för lärdomar av samarbetet i Unga Jobb? 
Flera respondenter från Arbetsförmedlingen menar att praktik inte är något nytt för dem utan 
något som de arbetat med i många år. De svarar även att praktik är ett av de bästa instrumenten 
för ungdomar och det nya för Arbetsförmedlingen i Unga Jobb är att de nyttjar Swedbanks breda 
kontaktnät.  
 

”Det  kan  vara  det  att  är man fler parter eller aktörer som samverkar så blir det ju oftast bra. Så 
blir det ju när man fokuserar på något tillsammans så kan man göra mycket större saker så då 
kan det bli stora bra resultat av det hela.” (Arbetsförmedlingen intervjuperson 2) 

  
En respondent från Arbetsförmedlingen svarar att det de kan lära sig av Swedbank att lägga ner 
mer tid på företagskontakten för att få till fler praktikplatser för ungdomarna. Dock begränsas de 
av att de är hårt belastade och har lite tid då deras myndighetsuppdrag har många olika uppgifter 
och inte bara att ordna praktikplatser.  
 
Ingen av respondenterna från Swedbank tror att det finns något som gör att Unga Jobb kan 
misslyckas eftersom Unga Jobb har funnits så länge nu och de redan har kommit så långt med 
resultatet. Men en respondent menar att alla parter måste bidra till att göra Unga Jobb bra. Det 
gäller även att Arbetsförmedlingen lägger energi på att skaffa fram praktikanter.  En annan 
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svarar med att något som skulle kunna innebära slutet för Unga Jobb skulle kunna vara om 
ungdomsarbetslösheten minskar drastiskt eller att samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och 
Swedbank helt plötsligt inte fungerar längre. Skulle samarbetet med Arbetsförmedlingen 
upphöra av någon anledning svarar en respondent att de såklart skulle få nya förutsättningar då, 
men står fast vid att Unga Jobb är ett bestående samhällsengagemang från deras sida. Personen 
menar även att den tror att detsamma gäller om Swedbank skulle uppvisa en dålig årsrapport, just 
på grund av att insatsen i Unga Jobb inte är stor i förhållande vad de får tillbaka.  
 
Enligt den nya överenskommelsen som sträcker sig fram till 2015 har man satt ett mål på att få 
tag i 10 000 praktikplatser per år.  
 
5. Analys 
Under detta kapitel möts våra teoretiska förklaringsmodeller med den insamlade empirin för att 
få svar på våra frågeställningar. Vi presenterar kapitlet genom underrubriker för att göra texten 
mer lättläst. 
 
5.1 CSR - Företagens frivilliga samhällsansvar 
Enligt Borglund et al. (2009) syns CSR alltmer på företags hemsidor. Att det syns på företagens 
hemsidor är inget bevis för att företagen arbetar aktivt med CSR men genom Unga Jobb visar 
Swedbank att de aktivt jobbar med CSR genom att engagera sig i frågan kring 
ungdomsarbetslöshet. Borglund et al. (2009) skriver att vissa anser att företag inte ska arbeta 
med sociala frågor och att dessa argument oftast bygger på att företaget tenderar att bli 
felfokuserat och ineffektivt och att de prioriterar andra intressenter än ägarnas. I resultatet hittar 
vi inget att styrka dessa argument på. I resultatet framkom det att flera respondenter ansåg att fler 
måste vara med och bidra i samhällsfrågor i enlighet med vad författarna Lindberg (2009) och 
Granqvist (2009) också skriver. CSR kan bli en trend som företagen följer för att de förväntas 
göra det och inte för att det blir bättre för företagen precis som Tullberg (2005) skriver. Enligt 
resultatet anser Swedbanks respondenter själva att de tjänar på Unga Jobb. De lyfter fram saker 
som PR, nya kontakter som kan leda till nya potentiella kunder och praktikanter på deras egna 
Swedbankkontor. Men även att banken inte kan växa om inte det lokala samhället de verkar i 
växer. Att banken är beroende av sin omvärld är inte unikt för just banken. Enligt Jacobsen och 
Thorsvik (2008) är generellt alla organisationer beroende av sin omvärld för sin överlevnad 
eftersom det är i omvärlden organisationen hämtar resurser som kapital, arbetskraft, råvaror med 
mera. Detta argument för även Granqvist (2009) till varför företag tjänar på att arbeta med CSR.  
 
Borglund et al. (2009) poängterar att aktiviteterna som är kopplade till CSR måste bottna i 
företagets värdegrund och historia och upplevas som en naturlig del i företaget. Annars riskerar 
företaget att bli kritiserade för hyckleri och ge motsatt effekt, det vill säga öka misstroendet 
istället för förtroende. (Borglund et al., 2009) Utifrån resultatet menar Swedbank själva att de har 
en tradition och en historia i att vara folkets bank och kunna jobba nära det lokala samhället 
vilket stämmer överens med det Borglund et al. (2009) menar krävs för att CSR ska upplevas 
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naturligt.  
 
Enligt Brulin och Svensson (2011) finns det tre punkter som är viktiga mekanismer för att lyckas 
med hållbar utveckling: aktivt ägarskap, samverkan och utvecklingsinriktat lärande (Brulin & 
Svensson, 2011). Swedbank har låtit Unga Jobb bli en del av deras verksamhet, något bestående 
och ett sätt för dem att jobba. I Unga Jobb samverkar de med Arbetsförmedlingen som kan 
hjälpa till med strukturen och arbetet med praktikbeslut för ungdomen. För det 
utvecklingsinriktade lärandet kommuniceras resultatet genom hemsida, TV-reklam och 
Swedbanks företagskunder. Andra verksamheter kan då bli intresserade och själva engagerade i 
frågan. Genom projektet Unga Jobbs lärdomar kan sedan andra lära sig hur de kan göra. Detta 
ger då enligt Brulin och Svensson (2011) goda förutsättningar för långsiktiga effekter i projekt. 
 
5.2 Samverkan 
I resultatet framkom att en respondent på Arbetsförmedlingen menar att man inte ska vara rädd 
för att samarbeta med aktörer som kanske inte från början är naturliga samarbetspartner vilket de 
har rätt i utifrån det Lindberg (2009) skriver: Samverkan är ett samarbete mellan parter där en 
uppgift ska lösas som annars eventuellt inte kunnat lösas (Lindberg, 2009). En av respondenterna 
svarade att de kan göra större saker tillsammans och att det blir bättre resultat om man är flera 
parter som samverkar. Lindberg (2009) skriver också att argumenten för offentlig och privat 
sektor börjar likna varandra alltmer eftersom de privata vill ta mer socialt ansvar. Banken 
försöker här genom sitt engagemang visa att de passar in i en social kontext och att de inte är 
frikopplade omvärlden, som Granovetter (1973) för resonemang om i sin artikel kring att 
ekonomiskt beteende inte kan frikopplas från de sociala relationerna. Vi menar att Swedbank 
visar att de som organisation inte bara kan få från sin omvärld utan också måste ge något 
tillbaka.  
 
Brulin och Svensson (2011) skriver att det blir alltmer vanligt att privata och offentliga 
organisationer samverkar. Även om det har funnits samarbeten mellan privat och offentliga 
aktörer inom området tidigare kan man utifrån resultatet förstå att Swedbanks initiativ Unga Jobb 
skiljer sig lite åt genom att de, förutom tar emot praktikanter själva, även nyttjar deras stora 
nätverk av företagskunder. VD för Swedbank, Mikael Wolf sa att man måste våga lämna flocken 
och att testa nya saker. Precis som Temagruppen Unga i arbetslivet (2012) konstaterade är det en 
fördel med samverkan mellan en offentlig organisation och privat organisation att som i detta 
fallet Swedbank kan stå för frontarbetet medan det offentliga för infrastrukturen kring till 
exempel att hantera det administrativa kring bland annat praktikbeslutet.  
 
Enligt Lindberg (2009) kan flera faktorer leda till att samverkan hämmas. Det kan handla om att 
deltagarna har olika syften, olika språkbruk och olika organisatoriska kulturer. Även skilda 
perspektiv och synsätt kan skapa problem. (Lindberg, 2009) I resultatet menar respondenterna att 
det inte finns några olika perspektiv mellan aktörerna. Däremot framkom det i resultatet att Unga 
Jobb har blivit en del i Swedbanks verksamhet medan på Arbetsförmedlingen är Unga Jobb ett 
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överenskommet samarbete som är förlängt de två nästkommande åren. I resultatet framkom det 
att kommunikationen var problematisk emellanåt. Respondenten som uttryckte detta menade att 
företagskunderna vill ha praktikplatserna snabbt och hade inte förståelse för den tid processen 
som Arbetsförmedlingen behöver för att få till ett individuellt praktikbeslut för ungdomen.  
 
Enligt resultatet upplever vi att det möjligtvis kan finnas olika organisatoriska kulturer mellan 
den privata och offentliga sektorn då den offentliga sektorn har fler lagar och regler att följa i sin 
myndighetsutövning.  Lindberg (2009) skriver även att all samverkan inte nödvändigtvis är 
frivillig, vilket kan vara en annan hämmande faktor. I resultatet framkom det att Unga Jobb är 
centralt styrt. Även om Unga jobb varit något som Swedbank ska arbeta med har de lokala 
kontoren haft eget utrymme i att starta med Unga Jobb vid frivillig tidpunkt. Unga Jobb startade 
centralt 2009 men kontoren i vår undersökning har alla startat under 2013-2014. I och med denna 
frivillighet har Swedbanks lokala kontor kunnat starta arbetet med Unga Jobb vid rätt tidpunkt 
för dem, när de har haft resurser och tid, låtit det lokala behovet (bland annat i form av hur 
ungdomsarbetslöshetssituationen sett ut på orten) styra. Vi menar att det är något som jobbar 
som en motkraft till att samverkandet skulle hämmas. Även om Unga Jobb är ett centralt beslut 
har det inte pressats och tvingats ner på de lokala kontoren.  
 
Som nämnt i teorin har man i en av Statens offentliga utredningar från 2007 tagit upp att tidigare 
projekt som gjorts för ungdomar oftast saknar bra uppföljning och att detta leder till att det blir 
svårt att lära sig något av de lyckade programmen (Statens offentliga utredningar, 2007:18). I 
resultatet går det ej att utläsa hur uppföljningen av Unga Jobb ser ut. 
 
5.3 Nyttan av praktik  
För att få förståelse för Unga Jobb valde vi under teoridelen att titta på hur forskningen ser ut 
kring nyttan av praktik. Av det insamlade materialet framgår att alla respondenter har åsikten om 
att praktik är något som är positivt och ökar möjligheterna till arbete. Deras arbetshypotes i 
överenskommelsen mellan Arbetsförmedlingen och Swedbank (Bilaga 3) stod det även att med 
relevant praktik ökar möjligheterna till att få ett arbete. Forskningen pekar dock på något annat. I 
Larssons (2003) studie framkom det att effekterna av ungdomspraktik eller 
arbetsmarknadsutbildning varit noll eller negativ och att det varit bättre att ungdomen fortsatt 
söka arbete istället (Larsson, 2003). I Forslund och Nordström-Skans (2006) studie fann de inte 
heller några långsiktiga effekter, utan att praktik endast gav kortsiktiga effekter. Kieselbach 
(2003) å andra sidan hyllar Jobbgarantin som vi har i Sverige då han menar att det finns andra 
viktiga aspekter att fokusera på som det sociala nätverket. Genom Unga Jobbs praktik får 
ungdomen komma ut och skapa sig ett nätverk och minskar risken för att hamna i socialt 
utanförskap som kan leda till att individen känner sig hopplös och misslyckad. Det viktiga är 
precis som det framkommer i resultatet att det görs en individuell prövning för att se vad 
ungdomen behöver. Har ungdomen redan haft ett par arbeten tidigare förstår vi att individen inte 
känner behov av en praktikplats som går ut på att servera fika och sortera papper. Är det däremot 
en ungdom som aldrig haft ett arbete tidigare kan ett sådant arbete vara fullt dugligt då den lär 
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sig arbetsrutiner, ansvar, hur det är att ha arbetskollegor och känner en meningsfullhet att få 
tillhöra en arbetsplats.  
 
5.4 Konsekvenser av samarbetet 
De konsekvenserna av Unga Jobb som återfanns i resultatet var merparten positiva. Med Unga 
Jobb kan andra aktörer i samhället få upp ögonen för att ungdomsarbetslösheten är ett problem. 
Swedbank möjliggör att det lilla företaget också bidrar och får en möjlighet att bli delaktig 
genom att ta emot praktikanter. I resultatet framkom det att Arbetsförmedlingen är väldigt hårt 
belastade och har många olika arbetsuppgifter att hinna med. Att de får hjälp av Swedbank att få 
kontakt med potentiella praktikplatser ses som positivt av respondenterna. Som vi tagit upp 
tidigare har Regeringen utrett frågan kring att ha privata arbetsförmedlare och möjligheterna som 
Arbetsförmedlingen har till att upphandla vissa tjänster. Fördelen är, precis som Regeringen 
nämner, att privata aktörer kan sitta på helt andra nätverk med andra resurser och ekonomiska 
förutsättningar. (Regeringen, 2011)  
 
I resultatet återfanns en viss antydan kring kommunikationsproblem i Unga Jobb. Att det är 
viktigt att skapa rätt förväntningar både hos företag och ungdomarna. En arbetsförmedlare 
svarade att Swedbanks broschyrer till företagen inte varit tillräckligt tydliga. Respondenten 
menade att Arbetsförmedlingen får ta emot kritik från företagen kring den otydliga 
informationen från Swedbank. Utifrån detta menar vi att det kan bli en konsekvens som skadar 
Arbetsförmedlingens rykte i onödan. Swedbanks VD erkänner i hans podcast på ungajobb.se att 
de såklart inte har gjort allt rätt utan att de måste vara tydligare. Att det handlar om praktik och 
inte ett löfte om jobb.  
 
Resultatet har lett oss in på tankar kring om Unga Jobb kan misslyckas? Kan ett regeringsbyte 
leda till slutet för samarbetet då Arbetsförmedlingen är en offentlig organisation? Skulle en 
sämre årsrapport hos Swedbank kunna leda till slutet för Unga Jobb? En respondent från 
Swedbank svarade att den inte tror att Unga Jobb kan misslyckas då projektet funnits länge redan 
men spekulerar i att om det skulle kunna vara något som kan riskera slutet för Unga Jobb vore 
det om ungdomsarbetslösheten minskar drastiskt eller att samarbetet mellan Arbetsförmedlingen 
och Swedbank helt plötsligt inte fungerar längre. Vi själva anser att det inte går att misslyckas då 
det inte finns något för aktörerna direkt att riskera i relation med om de inte hade gått in i 
samarbetet. Om praktikmöjligheten försvinner kommer troligen någon annan 
arbetsmarknadspolitisk åtgärd skapas i samhället.  
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5.5 Slutsatser 
Hur ser formerna för samarbetet ut mellan Arbetsförmedlingen och Swedbank i projektet Unga 
Jobb? 
Formerna för samarbetet i Unga Jobb är att Arbetsförmedlingen och Swedbank har ingått i en 
överenskommelse. Överenskommelsen går ut på att Swedbank hjälper Arbetsförmedlingen med 
att få kontakt med företag som kan ta emot praktikanter. Genom detta får Arbetsförmedlingen 
lite draghjälp i att få fler företag att ta emot praktikanter.  
 
Vad innebär samarbetet för huvudaktörerna Arbetsförmedlingen och Swedbank i förhållande till 
om de inte haft något samarbete med varandra? 
För Swedbank innebär samarbetet att de visar sitt samhällsengagemang för omvärlden och att de 
aktivt arbetar med frågan kring ungdomsarbetslöshet. Genom samverkan med flera parter kan 
man åstadkomma bättre resultat och lösa uppgifter som eventuellt inte kunnat lösas annars. 
Fördelen här är att Swedbank kan stå för frontarbetet i Unga Jobb medan Arbetsförmedlingen för 
individerna och praktikbesluten. 
 
Varför samarbetar Arbetsförmedlingen och Swedbank med varandra kring samhällsproblemet 
ungdomsarbetslöshet? 
Swedbank får genom sitt samhällsengagemang PR som kan leda till potentiellt nya kunder. De 
får även en resurs i form utav praktikanter på deras egna lokala kontor. Precis som teorin säger 
och vad våra respondenter anser är banken beroende av en fungerande omvärld. Genom Unga 
Jobb kan även fler få upp ögonen för att ungdomsarbetslösheten är ett problem och genom 
Swedbanks engagemang kanske fler företag väljer att agera. Med draghjälpen som 
Arbetsförmedlingen får av Swedbank kan arbetsbördan eventuellt minskas för 
Arbetsförmedlingen som är hårt belastade. Det som möjligen skulle kunna ses som en negativ 
konsekvens är att Arbetsförmedlingen riskerar sitt förhållande och rykte gentemot företagen 
vilken skapas av den otydlighet som tycks finnas mellan Swedbank och deras företagskunder. 
För Swedbank innebär det ett merjobb då de avsätter en del resurser och personal som ibland tar 
hand om praktikanterna.  
 
Hur kan Arbetsförmedlingen och Swedbank ta tillvara på de positiva konsekvenserna av 
projektet och hur kan de negativa konsekvenserna av projektet ge lärdomar och undvikas? 
Utifrån studien drar vi slutsatsen att samverkan är något positivt. Genom att flera parter är med 
och bidrar, som i det här fallet där Swedbank hjälper Arbetsförmedlingen att engagera deras 
kontaktnät med att ta emot praktikanter, anser vi att resultat som kanske inte annars nås är 
möjliga. En lärdom att dra från vår studie inför framtida samverkan är att ha en bra 
kommunikation mellan de samverkande parterna samt att ha överseende för varandras 
organisationskulturer.  
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6. Diskussion 
Här kommer vi att försöka tolka och diskutera det som framkom i resultatet samt knyta ihop 
studien. Vi kommer även att presentera förändringsförslag utifrån de resultat som framkommit i 
undersökningen.  
 
Syftet med studien var bland annat att skapa förståelse för samarbetet Unga Jobb. De 
presenterade teorierna användes för att kunna förklara den insamlade datan under analysen. Att 
privata företag tar initiativ till samhällsengagemang är något som visat sig vara en trend idag och 
företag verkar förstå allt mer att de måste vara med och bidra.  
 
Resultatet visar en viss indikation på att Arbetsförmedlingens rykte och förhållande med företag 
riskeras i och med kommunikationsproblem mellan Swedbank, deras företagskunder och 
Arbetsförmedlingen. Då kommunikationsproblem endast lyftes av en respondent är det inget svar 
som går att helt säkerställa som något generaliserbart. Men vi menar att det inte heller har varit 
intressant för oss att ta fram något generaliserbart resultat och att det inte heller varit syftet. Att 
endast en åsikt av den arten framkom i resultatet är intressant i sig och visar ändå att det finns 
brister i Unga Jobb som de behöver arbeta med framöver. Ett förbättringsförslag till samarbetet 
mellan Swedbank och Arbetsförmedlingen skulle därför vara att se över kommunikationen dem 
emellan. Det är viktigt att Arbetsförmedlingen och Swedbank har en öppen kommunikation så 
det inte skapas otydlighet i nästa led. Därför menar vi att Arbetsförmedlingen måste ha en dialog 
med Swedbank där de lyfter fram deras missnöjdhet med otydligheten kring Swedbanks 
broschyrer gällande praktik.  
 
Något vi ställt oss kritiska till är huruvida Unga Jobb verkligen lett till 6 000 stycken 
praktikplatser. En arbetsförmedlare menade att det är svårt att se om praktikplatsen kommit till 
genom Unga Jobb eller inte. Vi anser att siffran kan vara missvisande då resultatet visar på att 
Swedbanks arbete i Unga Jobb stannar vid överlämnandet av företagskontakten. Stämmer vår 
upplevelse överens innebär detta att Unga Jobb lett till att Swedbank förmedlat 6 000 stycken 
företagskunder och att alla dessa nödvändigtvis inte lett till praktikplats. Skulle det vara så tycker 
vi att Swedbank tar åt sig mer av äran än nödvändigt. 
 
Vi funderar kring om Arbetsförmedlingens myndighetsuppdrag är ogenomförbart på egen hand? 
Med en sådan komplex fråga som ungdomsarbetslösheten behövs samverkan mellan flera olika 
parter och detta står även skrivet att Arbetsförmedlingen ska göra i deras uppdrag. 
Arbetsförmedlingen styrs av många lagar och regler och kan inte heller påverka efterfrågan på 
arbetskraft. Kanske vore det intressant att se över möjligheterna att privatisera eller leasa ut delar 
av praktiktillsättandet. Redan har Arbetsförmedlingen möjlighet att upphandla flera tjänster av 
privata kompletterande aktörer. Skulle det vara möjligt med en privat aktör, i likhet med 
Swedbank, som sköter företagskontakterna helt och hållet och tillhandahåller praktikplatser. 
Arbetsförmedlingen kan fortsätta att stå för administrationen och praktikbesluten. Skulle detta 
kunna effektivisera praktiktillsättandet och göra så att Arbetsförmedlingen hinner med alla sina 
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uppgifter som ligger inom deras uppdrag? Vi förstår att det även kan finnas risker med en sådan 
form och att det kan vara dugligt nog med den sortens samverkan som Arbetsförmedlingen redan 
har med till exempel Swedbank. Vi menar att man skulle kunna påstå att Swedbank här ger 
struktur i tillvaron till Arbetsförmedlingen.  
 
Något vi finner intressant är att praktik i resultatet lyfts som något positivt när vi i forskningen 
inte finner några entydiga bevis för några långvariga effekter med en sådan åtgärd som praktik. 
Är det så att forskningen är en helt egen värld som inte tränger igenom i verkligheten eller hur 
kommer det sig att våra respondenter tycker att praktik är en bra åtgärd mot 
ungdomsarbetslösheten? Vi tycker att det är viktigt att ha ett kritiskt förhållningsätt till praktik då 
det finns risker med arbetsgivare som utnyttjar systemet genom att få billig arbetskraft. Det 
lokala Swedbankkontoret som svarade att de hade plats för 20 praktikanter har kanske egentligen 
anställningsbehov anser vi.  Swedbank har visserligen varit duktiga på att anställa praktikanterna 
efter praktiktiden, men man skulle kunna påstå att staten genom det statliga aktivitetsstödet 
betalar för praktikanternas provanställningsperiod. Istället för att Swedbank anställt ungdomarna 
direkt. I resultatet framkom det att ungdomarna ibland var svåra att få att närvara vid event och 
träffar i Unga Jobb. Kanske är det så att ungdomarna själva känner att de inte vill riskera att bli 
en billig arbetskraft när de kan vara ute och söka jobb istället. Har ungdomarna genomskådat 
systemet?  
 
Skulle vi gjort om undersökningen skulle vi undersökt mer kring hur uppföljningen ser ut av 
Unga Jobb och hur de jobbar med att förbättra Unga Jobb. Vi anser att fortsatt forskning inom 
området är viktigt då de privata och offentliga aktörerna måste finna effektiva och gynnsamma 
sätt att samverka på utan att någon part tar skada. Det vore intressant att forska mer kring om det 
skulle vara möjligt att låta Arbetsförmedlingen leasa ut tjänsten om att ordna praktikplatser.  
 
Vi vill även poängtera att begränsningen i vår studie är att läsaren kan tro att vi gjort en 
redogörelse över hela situationen i Unga Jobb, men läsaren måste ha förståelse för den fallstudie 
det är och att redogörelsen endast kan utgöra en del och en aspekt av Unga Jobb (Merriam, 
1994).   
 
Den huvudsakliga slutsatsen vi kan dra av studien är att samverkan är något positivt och som 
behövs för att lösa svårare frågor som till exempel ungdomsarbetslöshet. Det viktigaste är att 
arbeta för bättre och effektivare åtgärder och finna bra lösningar som är bra för alla parter, det 
vill säga samhället, organisationerna och individerna. Man måste våga lämna flocken, som 
Mikael Wolf sa. Man ska inte vara rädd för att testa nya saker eller samarbeta med aktörer som 
från början inte ses som en naturlig samarbetspartner. Ingen kan göra allt, men alla kan göra 
något.  
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Bilaga 1 Intervjuguide Arbetsförmedlingen 
 
Intervjufrågor 
Arbetsförmedlingen 
 
Inledning 
Vad har du för position och ansvarsområde?  
 
Bakgrund 
Hur kom samarbetet till?  
Varför samarbeta med en bank? 
Hur ser samarbetet mellan aktörerna ut? 
Vilka  ungdomar  blir  ”utvalda  till  projektet”? 
Hur såg arbetet ut inför uppstarten?  
Och hur ser vägen mellan arbetsförmedlingen till praktik ut?  
Vilka utmaningar har ni stött på? 
Vad är det uttalade målet med Unga Jobb? 
Skiljer sig era perspektiv mot de andra aktörernas?  
Har Unga Jobb utvecklats utmed tiden?  
Hur hänger detta ihop med ert myndighetsuppdrag? 
 
Resultat 
Hur ser resultaten ut? (Tex hur många företag samarbetar med er?)  
Fördelar/ nackdelar med Unga Jobb eller samarbetet med Swedbank? 
Positivt och negativt med projektet?  
Vad kan förbättras? 
Anser du att ni har stött på några svårigheter? 
 
Framtid 
Finns det ett slutdatum för Unga Jobb? 
Vad kan ni lära er av Unga Jobb och av Swedbank? 
Finns det något med Unga Jobb som gör att det lyckas bättre än andra liknande initiativ?  
I så fall varför?  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bilaga 2 Intervjuguide Swedbank 
 
Intervjufrågor 
Swedbank 
 
Inledning 
Vad har du för position och ansvarsområde?  
 
Bakgrund 
Hur kom Unga Jobb till?  
Hur ser samarbetet mellan aktörerna ut? 
Hur såg arbetet ut inför uppstarten?  
Hur  ser  vägen  mellan  arbetsförmedlingen  till  praktik  ut?  Är  eventen  ex  i  Malmö  alltid  ”start”  för  
praktiksökandet för ungdomen? 
Vilka utmaningar har ni stött på? 
Vad är det uttalade målet med Unga Jobb? 
Hur finansieras Unga Jobb? (Swedbank finansierar? Tex eventet i Malmö?) 
Skiljer sig era perspektiv mot de andra aktörernas?  
Vad tjänar ni på Unga Jobb anser du? 
Har Unga Jobb utvecklats utmed tiden?  
Hur får man företagen att ställa upp? Hur engagerar ni företagen? 
 
Resultat 
Hur ser resultaten ut? (Tex. hur många företag samarbetar med er?)  
Fördelar och nackdelar med Unga Jobb och samarbetet med Arbetsförmedlingen? 
Positivt och negativt med projektet?  
Vad kan förbättras? 
Anser du att ni har stött på några svårigheter? 
 
Framtid 
Finns det ett slutdatum för Unga Jobb? 
Vad är bättre med Unga Jobb än andra liknande? Vad gör att ni lyckas? Kan det misslyckas?  
Hur är Unga Jobb fördelat mellan Swedbanks kontoren? Är alla lika aktiva? 
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