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Abstrakt 

Titel: TTAB – en sluss för ungdomar in i arbetslivet. En komparativ fallstudie. 

Författare: Lourd Isho & Jasmine Ågren 

 

Arbetslösheten är ett problem i dagens samhälle, och särskilt drabbade är ungdomar i åldrarna 18-24.  

Sverige har under historiens gång arbetat flitigt med arbetsmarknadsåtgärder, särskilt de aktiva 

åtgärderna som syftar till att sysselsätta, utbilda och utrusta arbetslösa ungdomar för arbetsmarknaden. 

Södertälje har liksom andra storstäder i Sverige länge kämpat mot segregationsproblematiken och den 

höga arbetslösheten bland ungdomar. 

 

Uppsatsen bygger på en komparativ studie baserat på Telge Tillväxt AB (TTAB) och Klivet. TTAB 

startades 1 April år 2010 av Arbetsförmedlingen, Södertälje Kommun och näringslivet. Uppsatta målet 

var ”Halverad ungdomsarbetslöshet i Södertälje på tre år”.   

 

Klivet var ett projektföretag i Södertälje som startades med samma ändamål och varade i tre år (2004- 

2007). Projektledaren Johan Brinck tillsammans med teamet, kontakterna och samarbetspartners 

uppnådde goda resultat och hjälpte flera att antingen hitta ett arbete eller studera vidare. Klivet lades på 

grund av minskade resurser. 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka de metoder som används inom TTAB, se hur företaget kan hjälpa 

ungdomar att komma ur arbetslöshet och jämföra deras metoder med Klivet, givet deras gemensamma 

fokus. 

 

Information om TTAB har erhållits genom intervjuer med  Fayyad Assali chefen för 

kompetensutbildningen samt ungdomarna engagerade i TTABs program samt diverse dokument. 

Information om projektet Klivet erhölls genom en intervju med f.d. projektledaren Johan Brinck samt 

dokument om projektet. 

 

Resultatet visade att Klivet dubblade sitt satta mål och 63% av deltagarna gick vidare till arbete eller 

studier. TTAB har i dagsläget haft ca 300 deltagare vilket är hälften av sitt satta mål. Men utav 

deltagarna så gick 72% vidare till arbete eller studier. TTAB har fokus har varit arbete till ungdomarna 

medan Klivet har fokuserat på helheten av individen.  
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Nyckelord: arbetsmarknad, arbetsmarknadspolitik, aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder, passiv 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder, ungdomsarbetslöshet. 

 

Ordlista: 

 

Ord Definition 

Arbetsmarknad 
Abstrakt marknad där säljare och köpare möts och erbjuder anställning 

eller arbetskraft 

Arbetsmarknads-

politik 

Politiska åtgärder som riktas till arbetslösa. I denna politik finns aktiva 

samt passiva arbetsmarknadsåtgärder. 

Aktiva åtgärder 
Arbetsmarknadspolitiska  åtgärder som syftar till att sysselsätta, utbilda 

och utrusta arbetslösa. 

Passiva åtgärder 
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder görs i syfte att försäkra om försörjning 

exempelvis genom ekonomiskt bistånd.  

Ungdomsarbetslöshet Arbetslöshet för personer i åldrarna 18-24 

TTAB Telge Tillväxt AB 

Klivet 
Arbetsmarknadsprogram i Södertälje som var aktivt mellan 2004 och 

2007 riktat mot ungdomsarbetslösheten 

SNL 
Svenskt Näringsliv – intresseorganisation för företagen i Sverige och 

förespråkar företagare och företagande 

ESF 

Europeiska SocialFonden – program på EU nivå för att skapa fler och 

bättre arbete, Svenska ESF rådet förvaltar fonden i Sverige och de 

stödjer projekt som främjar kompetensutveckling och motarbetar 

utanförskap 

LO 
Landsorganisationen i Sverige – samarbetsorganisation mellan 14 

fackförbund 

 

  

Ansvarsfördelning 

 

Lourd Isho har varit ansvarig för avsnitt 2 (Bakgrund). 

Jasmine Ågren har varit ansvarig för avsnitt 3 (Metod). 

Avsnitten 4 (Empiri) samt 5 (Resultat och slutsats) har båda varit ansvariga för. 
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1. Inledning 

Arbetslöshet i ett samhälle är oundviklig och noll arbetslöshet är omöjlig att uppnå på grund av olika 

faktorer, exempelvis folk som är mellan arbeten men för hög arbetslöshet kan även vara en fara för en 

nations ekonomi och individens välfärd, därför är detta ofta en punkt högt upp på politikers agenda. 

 

Sverige har sedan 40-talet med ekonomerna Rehn och Meidner i spetsen använt sig av aktiv 

arbetsmarknadspolitik med arbetsförmedling och många olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder 0F

1
.  

Sveriges mål inom arbetsmarknadspolitiken har varit att skapa en hållbar hög sysselsättning av arbete1F

2
.  

 

Det främsta arbetsmarknadspolitiska redskapet som den nuvarande regeringen använder sig av för att 

underlätta matchningarna på arbetsmarknaden är Arbetsförmedlingen. Dock bestämdes det att 

Arbetsförmedlingens arbete kan utövas i samverkan med fler aktörer som kan bidra till att skapa 

arbetstillfällen, såsom kommuner och olika organisationer på arbetsmarknaden. 

 

Arbetsförmedlingen har ett stort ansvar att vara en mellanhand mellan arbetsgivare och arbetstagare, 

dock så förmedlar Arbetsförmedlingen för få arbeten enligt opinionsbildaren Svenkt Näringsliv (SNL)2F

3
.  

Arbetsförmedlingen har som ansvar att se till att arbetsmarknaden fungerar tillfredställande och hjälpa 

till att hitta sysselsättning åt arbetslösa. 2010 fick Arbetsförmedlingen 60 miljarder i anslag från 

regeringen en del av pengarna går till att hitta arbete till inskrivna men den största delen av pengarna 

gick till olika åtgärdsprogram som arbetsförmedlingen erbjuder.  

 

Ungdomsarbetslösheten är i synnerhet ett problem i många länder och tynger ekonomin, för Sverige 

speciellt är detta ett problem. Enligt statistik från SCB så var den 24 % för åldersgruppen 15-29 år  

2012, bland de högsta i Europa och 1 procentenhet högre än genomsnittet för hela Europa 3F

4
. Svenska 

näringslivs (SNL) ordförande Kennet Bengtsson hävdar att ett av problemen är mismatchningen mellan 

företagets behov och den utbildning och erfarenhet som ungdomarna har. Detta har enligt honom lett till 

att företag allmänt tvingas skjuta fram sin möjliga expansion. Samhället behöver inte fler utbildningar, 

anser Kenneth Bengtsson, utan samhället är i stort  behov av en ännu mer precis och praktisk utbildning 

till skillnad från de teoretiska som nu existerar4F

5
. Det största hindret som Kenneth anser till den höga 

                                                 
1
Björklund et al, (1996 & 2000) 

2
 IFAU, institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. 

3
 SNL”Arbetsförmedlingen förmedlar få arbete”(2010)  

4
 Statistik från SCB (Nr 2013:26) 

5
SNL ”Missade möjligheter - rekryteringsenkäten” (2012) 
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arbetslösheten är att många ungdomar saknar relevant arbetslivserfarenhet. En teori som även TCO 

stödjer i deras rapport
6
. 

 

På grund av bristande arbetslivserfarenheter bland ungdomar så har det blivit en självklarhet att 

företagen hellre anställer folk i medelåldern med mycket erfarenhet, och som kan hjälpa företag med 

deras utveckling, än en ungdom med begränsad eller mismatchad erfarenhet och kunskaper. En 

mismatching på arbetsmarknaden mellan arbete och arbetssökande riskerar att leda till att en hel 

generation går miste om chans till arbete och går förlorad6F

7
.  

 

Valet föll på Södertälje som har en arbetslöshet på 13,6 % (2012) (Rikssnittet 8,4%, Stockholms län 

6,7%) vilket har en  koppling till att drygt en tredjedel av invånarna i Södertälje är utrikes födda. 

Södertälje har en ungdomsarbetslöshet bland ungdomar mellan 18-24 år på 18,1%
8
.  

 

Södertälje kommun är tillsammans med de tre största kommunerna Stockholm, Malmö och Göteborg de 

som tar in flest flyktingar i landet7F

9
. Av stadens ca 89 000 invånare så har 46% utländsk bakgrund och 

33% är utrikes födda.En anledning att Södertäljes siffror är väldigt höga jämfört med både snittet för 

länet och Sverige kan bero på den höga invandringen som Södertälje kommun har och enligt statistiken 

så är arbetslösheten högre för invandrare än för personer födda i Sverige8F

10
. Var nyanländ invandrare har 

en etableringsplan där de får hjälp med bostad, Svenskundervisning(SFI) och hjälp till arbete och får 

under den processen försörjningstöd.9F

11
  Språksvårigheter och ibland behörighetskrav leder till att 

invandrare har svårare och tar ibland längre tid att komma in på arbetsmarknaden, vilket leder till högre 

arbetslöshet. Bland ungdomarna så är 30% av de födda utomlands arbetslösa jämfört med 18% av de 

som är födda i Sverige.  

 

I uppsatsen så kommer två olika kommunprojekt i Södertälje som är riktade mot att minska 

ungdomsarbetslösheten att undersökas. Att ha så hög arbetslöshet tynger på kommunens ekonomi som 

för övrigt har den högsta kostnaden i landet för försörjningsstöd 10F

12
. Därför är bearbetningen av 

ungdomsarbetslösheten av yttersta vikt för Södertälje. 

 

                                                 
6
 TCO ”Brist på erfarenhet bromsar unga på väg ut i arbetslivet ” (2013) 

7
 SNL ”Missade möjligheter - rekryteringsenkäten” (2012) 

8
 SVD ”Här är antalet unga utan jobb störst- och minst”(2013) 

9
 SVT ”Många flyktingar till Helsingborg” (2007) 

10
 AMS ”högre arbetslöshet bland utrikesfödda” (2012) 

11
AMS “Etablering av vissa nyanlända” (2013) 

12
 Dagenssamhälle ”Skuldtyngda Södertälje kommun växlar spår ”(24 april 14:33 2013)  
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1.2 Frågeställningar  

 

1.3 Syfte  

Vi vill undersöka hur TTAB kan hjälpa ungdomar att komma ur arbetslöshet och jämföra deras metoder 

med tidigare arbetsmarknadsåtgärden Klivet som Södertälje Kommun drivit för att få ut ungdomar på 

arbetsmarknaden. 

1.4 Avgränsningar 

Vi har som avsikt att undersöka företaget TTAB i Södertälje kommun och jämföra med projektet Klivet. 

De data som tagits fram och presenteras i resultatkapitlet av denna uppsats berör endast 

ungdomsarbetslösheten i Södertälje stad och de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som erbjuds genom 

TTAB. Med ungdomar menas personer i åldrarna 18-24. Den period som undersökningen berör är 2004-

2008 för Klivet och 2010-2013 för TTAB. I uppsatsen kommer endast datamaterial som berör aktiva 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder, data från intervju och dokument presenteras. 
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2. Bakgrund 

Detta avsnitt introducerar områden som uppsatsen berör. Vi börjar med en beskrivning av 

arbetsmarknadspolitik och arbetsmarknad och sedan följer en kort historik om den Svenska 

arbetsmarknadspolitikens historia, Dagens arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar, Södertälje 

och dess ungdomsarbetslöshet. Därefter introduceras ungdomsprojekten Klivet och TTAB. Slutligen 

beskriver vi skälet till varför vi valt att skriva om TTAB och Klivet.  

2.1 Arbetsmarknadspolitik och arbetsmarknad  

Arbetsmarknadspolitiken definieras som politik som rör ett antal instrument som används inom 

arbetsmarknaden, dock är det inte den enda faktorn som påverkar arbetsmarknaden. Med det menas att 

all ekonomisk politik påverkar arbetsmarknaden direkt eller indirekt. Alla delar av samhällsekonomin 

hänger således samman, skriver forskarna Wadensjö och Olofsson. 

 

Arbetsmarknadspolitikens medel delas in i passiva, t.ex. det ekonomiska stödet som ges till arbetslösa 

eller aktiva vilket är de åtgärder som siktar på att matcha arbetssökande med lediga platser, öka 

arbetslösas möjligheter att få arbete (genom utbildning, flyttsstöd, praktik, vägledning, information och 

utbildningsinsatser eller att öka arbetsgivarnas benägenheter att anställa arbetslösa genom lönebidrag).  

 

På senare tid så går de aktiva insatserna ut på att utbilda eller ge de arbetslösa subventionerad 

anställning, medan de passiva insatserna syftar främst till att garantera arbetslösas dagliga uppehälle. 

 

Arbetsmarknadspolitiken har även mål att åstadkomma följande: 

 Stabilisering av konjunktur, 

 effektivt resursutnyttjande genom att förbättra relationen mellan arbetsutbud och 

arbetskraftsefterfrågan,  

 samt en jämnare inkomstfördelning. 

 

Alla riktlinjer för den offentliga arbetsmarknadspolitiken i Sverige finns i lagar och förordningar som 

sammanfattningsvis per år anges i ett specifikt regleringsbrev som myndigheten ska rätta sig efter. 11F

13
 

I regleringsbrevet betonas det flera punkter inklusive att arbetsmarknadspolitiken ska bidra till en bättre 

arbetsmarknad genom effektiv matchning mellan arbete och arbetssökande12F

14
.  Andra relevanta 

förordningar är upprättandet av individuell handlingsplan med den arbetssökandes skyldigheter och 

                                                 
13

 Olofsson & Wadensjö (2009) s.7-11 
14

 SFS, Förordning om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 2000:628. 
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planerade aktiviteter, dock anges att en handlingsplan för ungdomar som inte fyllt 25 år ska upprättas 

fortare13F

15
. 

Insatserna i arbetsmarknadspolitiken ska syfta till att stärka arbetssökarens möjligheter att få och/eller 

behålla ett arbete. 

Det mest centrala målet för arbetsmarknadspolitiken är just matchningen på arbetsmarknaden.   

2.2 Svenska arbetsmarknadspolitikens historia 

 

 
 

 

Sverige har under historiens gång haft en flitig aktiv arbetsmarknadspolitik med arbetsförmedling och 

med många olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder14F

16
. Arbetsmarknadstyrelsens (AMS) mål har varit att 

skapa en hållbar hög sysselsättning i form utav arbete och mindre sysslolöshet15F

17
. 

 

I början av 50-talet var Rudolf Meidner och Gösta Rehn aktiva vid utredningsavdelningen i LO och var 

de som främst talade för en ny funktion för arbetsmarknadspolitiken. Deras nya idéer handlade om att 

placera nya åtgärder för arbetsmarknadspolitiken i ett nytt ekonomiskt- och politisk perspektiv, skriver 

Olofsson & Wadensjö16F

18
. 

 

                                                 
15

 Ibid 
16

Björklund et al, (1996 & 2000) 
17

 IFAU, institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. 
18

 Olofsson & Wadensjö (2009) s.14 
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Utgångspunkten för deras modell var att uppnå två mål.  

1) Stabilt penningvärde (låg inflation) 

2) Full sysselsättningsgrad (d.v.s. låg arbetslöshet). 

 

Denna modell ämnade ge arbetsmarknadspolitiken en lika central roll i lägen med låg, som i lägen med 

hög arbetslöshet. Arbetsmarknadspolitiken är i deras modell både ett medel mot arbetslöshet och ett 

medel mot inflation. 

 

 Politikens tre huvudkomponenter var följande : 

1) En solidarisk lönepolitik – med det menas att lika lön för lika arbete ska gälla för alla, och att lön 

skulle höja sig i takt med produktivitetsutvecklingen.  

2) Återhållsam generell ekonomisk politik för att undvika starka inflationstendenser. 

3) En aktiv arbetsmarknadspolitik – arbetar med omskolning och förmedling för de arbetslösa i form 

av utbildning, praktik och andra förberedande åtgärder som kan underlätta för den arbetslöse att 

få arbete. 

 

Meidner och Rehn menade att de två första punkterna solidarisk lönepolitik och en återhållsam 

ekonomisk politik kan leda till ökad arbetslöshet. Men genom att använda en aktiv 

arbetsmarknadspolitik dessa tendenser bekämpas och förebyggas. På så vis hålls denna politik upp, 

skriver Olofsson och Wadensjö17F

19
. 

 

Under 1970-talets finanskris började ungdomsarbetslösheten i Sverige ses som ett hot mot 

sysselsättningen. Karakteristiskt för 70-talets insatser var inriktningen till yngre personer i åldrarna 16-

17 år, medan 90-talets insatser riktades till ungdomar ända upp till 25 år18F

20
. 

 

Orsaken till den senare utvecklingen på 90-talet beror på den finanskris som rådde i Sverige så var 

arbetslösheten mellan 1993-94 så hög som 11% och det i sin tur drabbar i synnerhet oerfarna ungdomar, 

vilket pressade fram en utbredning av insatserna i syfte att motverka ungdomsarbetslösheten19F

21
. 

 

                                                 
19

 Ibid s. 42-47 
20

 Marianne Blomsterberg (1996) s.121 
21

 Bengt Furåker & Marianne Blomsterberg (2002) s. 282 
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Under 1990-talets arbetslöshet försökte den svenska regeringen att övervinna detta tillstånd för att de 

arbetslösa snabbt skulle kunna matchas ihop med jobben när väl konjunkturen vände genom två 

komponenter 20F

22
. 

1) Få individen att delta i olika aktiva åtgärder under arbetslöshetsperioden än enbart erhålla 

ekonomisktstöd.  

2) Satsning på kunskapslyftet genom vuxenutbildningar.  

 

Det var genom dessa två åtgärder som man försökte övervinna problemen med. 

”Numera är det möjligt att urskilja två syften med den svenska aktiva arbetsmarknadspolitiken: dels ska 

den upprätthålla ett så effektivt arbetskraftsutbud som möjligt under en lågkonjunktur och dels motverka 

flaskhalsar under en högkonjunktur”
 

21F

23
. 

     Susanne Ackum Agell, IFAU  

 

Under detta skede fokuserades det även på att ungdomarna ska ha slutfört en gymnasieutbildning 22F

24
, 

vilket skulle underlätta för de att söka till vidare studier och därmed underlätta deras etablering på 

arbetsmarknaden23F

25
. Därför skapades det mellan 1992-93 det treåriga gymnasium som ännu gäller, samt 

ett 1 årigt, frivilligt program om ungdomarna inte har fullständiga betyg. Och numera har kommunerna 

en skyldighet att erbjuda utbildning i gymnasium eller individuella program till och med det första 

kvartalet då de fyller 20 år. Den 21 december 2004 utkom en ändring i skollagen som började gälla från 

och med 1 juli 2005. Den nya lagen var att kommunerna har ett ansvar gentemot ungdomar upp t.o.m. 

19 år. 

 

§ 18 ”En hemkommun skall löpande hålla sig informerad om hur de ungdomarna i 

kommunen som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta,i syfte att kunna erbjuda 

dem lämpliga individuella åtgärder. Kommunens skyldighet enligt första stycket omfattar inte de 

ungdomar som genomför eller har fullföljt utbildning på nationella eller specialutformade program i 

gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.”24F

26
  

    Svensk författningssamling Skollagen 

 

                                                 
22

 IFAU, institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. Stencil (1999:4) 
23

 Ibid   
24

 Marianne Blomsterberg (1996) s.121 
25

 Ungdomsstyrelsen. ”En analys av ungas etablering och egen försörjning”. Stencil (2005:10 s. 8) 
26

 SFS, Svensk författningssamling Skollagen (1985:1 100 § paragraf 18) 
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Vid sidan av denna satsning så har kommunerna sedan 90-talet genom olika åtgärder ansvarat för att 

sysselsätta arbetslösa ungdomar i åldrarna mellan 16 – 2425F

27
, under en förutsättning att ungdomarna ska 

ha varit inskrivna i Arbetsförmedlingen under en viss tid och endast då kan denna hjälp genom åtgärder 

erbjudas.  

Den första åtgärden hette Kommunala program för arbetslösa ungdomar (KUP) och omfattade 

ungdomar mellan 18-20. KUP betydde att kommunen tog över ansvaret för ungdomar som valde att inte 

slutföra sin skolgång. Kommunen fick ansvaret att hitta en sysselsättning åt ungdomarna genom att 

blanda teori och praktisk kunskap genom utbildning eller praktik. Att lägga ansvaret på kommunen 

gjorde att dem kunde själva utforma stödet var de ansåg passade bäst. En nackdel var att bara för att ett 

avtal avtal upprättades med kommunen så betydde det inte alltid att det bedrevs någon verksamhet. Den 

senare andra åtgärden hette Ungdomsgarantin (UG) och var ett av regeringens spetsprojekt som syftade 

till att gynna arbete samt förebygga utanförskap orsakat av arbetslöshet bland ungdomar26F

28
. UG innebar 

att ungdomar hade möjligheten att delta i olika aktiviteter och få ekonomisk ersättning 27F

29
. Sedan dess 

hade olika bestämmelser tillkommit som bestämmer bl.a. ålderstillhörighet som styrde vilka insatser de 

unga arbetslösa fick möjlighet att utnyttja. 

 

UG fokuserade även på att unga skulle ha en aktiv sysselsättningF genom en arbete-, prövning-,  eller 

studieplats
30

,
31

. Enligt UG låg det ett uppdelat ansvar mellan myndigheter, organisationer, företag i 

näringslivet, och unga för att denna garanti skulle vara i gång. Men år 2007 avskaffades både KUP och 

UG och ersattes istället av en ny åtgärd s.k. jobbgarantin som innefattade ungdomar i åldrarna 16-24 

under förutsättningen att dessa har varit arbetslösa och inskrivna hos Arbetsförmedlingen under en tre 

månaders period.  Denna garanti avser att sätta varje ungdom i fokus och matcha dennes kunskaper och 

erfarenheter med ett matchande arbete och sysselsättning. Denna åtgärd sägs kunna nå cirka 30 000 

ungdomar i åldrarna mellan 16 - 24 år. I denna garanti ingår ett visst ekonomiskt stöd och gäller för den 

som inte kvalificerat sig för arbetslöshetsersättning (A-kassa)30F

32
.  

 

Det är svårt att som ungdom att få fast anställning direkt efter en utbildning och den grupp som har det 

svåraste att etablera sig på arbetsmarknaden är de ungdomar som inte har gått vidare till eftergymnasiala 

studier, skriver Ungdomsstyrelsen i sin analys. 

                                                 
27

 IFAU, Stencil (2005:9)  
28

 Marianne Blomsterberg (1996) s.80 
29

 Marianne Blomsterberg & Bengt Furåker (2002)  
30

 Regeringen, ” Jobbgaranti för fler unga i arbete” (2007) 
31

  Ungdomsgarantin ”Syssesättningsåtgärder” (2012) 
32

 Regeringen, ” Jobbgaranti för fler unga i arbete” (2007) 
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Studien som Ungdomsstyrelsen gjort tyder på att processen för ungdomarna att etablera sig på 

arbetsmarknaden har under de senaste åren förlängts markant, inte bara i Sverige utan även i Europa, 

vilket kan bero på flera faktorer som kan påverka etableringsprocessen för ungdomarna, inkluderat 

 De existerande villkoren på arbetsmarknaden, 

 Den socioekonomiska tillhörigheten som föräldrarna har, 

 Om man är född i eller utanför Sverige, 

 Utbildningsnivån som föräldrarna har kan ha en påverkan på ungdomars etableringsprocess.  

 

Första steget för etableringen på arbetsmarknaden är studier och högre utbildning, som under de senare 

åren har varit många ungdomars tillflykt och ett mellanläge i väntan på arbete. Sedan mitten av 2000- 

talet har fler skolor i Sverige erbjudit sommarkurser och ett tionde år för grundskolan ämnar hjälpa de 

unga att gå vidare till gymnasium med fullständiga, alternativt högre betyg, skriver Ungdomsstyrelsen.  

 

Unga som inte har studerat på gymnasiet eller som inte har avslutat sina studier har svårare att få inträde 

på arbetsmarknaden, och de som endast har en gymnasieutbildning har svårare att få ett jobb jämfört 

med de som har en utbildning från högskola eller universitet. Ungdomsstyrelsen påpekar att för många 

unga är det den tidiga kontakten med arbetslivet som påverkar det nätverk som ungdomarna kommer att 

använda sig av och som minskar risken att hamna i ekonomiska svårigheter senare i livet 31F

33
. 

 

Det råder olika uppfattningar om hur den statliga arbetsförmedlingen och andra åtgärder fungerat. 

Ungdomsstyrelsen skriver i sin analys att det råder ett missnöje bland de som tagit kontakt med 

arbetsförmedlingen för arbetssökande.  

 

 ”de ungdomar som varit i kontakt med arbetsförmedlingen verkar vara mest missnöjda över att de inte 

fått hjälp med att hitta ett arbete, medan de tycks vara mer nöjda med de kurser som de har gått hos 

arbetsförmedlingen och med de praktikplatser som de har fått”.  

Ungdomsstyrelsen  

 

Å andra sidan så finns det ungdomar som inte anser att de fått den hjälp behövt och arbetsförmedlingen 

har blivit anklagad som en trög och byråkratisk organisation där vissa har blivit besvärade på trögheten 

som byråkratin kan medföra32F

34
.  

 

                                                 
33

Ungdomsstyrelsen.” En analys av ungas etablering och egen försörjning”. Stencil (2005:10 ) s.12 
34

 Ibid s11-12 
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2.3 Dagens arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar 

Under de senaste åren har regeringen kommit med nya förslag som ska underlätta för ungdomarna att 

komma in på arbetsmarknaden. Budgetpropositionens förslag för 2013 är att ungdomar som inte fyllt 25 

ska erbjudas förstärkt förmedlingsstöd redan från första dagen då de skriver in sig som arbetssökande. 

För drygt fem år sedan (1 december 2007) införde regeringen ett s.k. paraplyprogram som vänder sig till 

ungdomar mellan åldrarna 16-25 och som varit arbetslösa samt inskrivna i arbetsförmedlingen mellan 

tre till fyra månader. 

 

Inom detta paraplyprogram erbjuds dessa ungdomar intensivt stöd med studie- och yrkesvägledning. 

Ungdomarna kan även erbjudas coachning, arbetspraktik och stöd vid näringslivsverksamhet. 

De ungdomar som ännu inte fått arbete har möjligheten att ha tillfälliga arbeten utan att riskera att 

jobbgarantin förloras. Det är därför tillåtet att en ungdom arbetar exempelvis en månad inom en 

fyramånadersperiod och även omfattas av jobbgarantin. 

 

 Delta på jobbgarantin på deltid – för att under resterande tid studera på komvux-utbildningen 

eller SFI (svenska för invandrare). Detta görs för att sporra ungdomarna till vidare studier samt 

klargöra utbildningens betydelse på arbetsmarknaden33F

35
.  

 Påbörja och/eller fullfölja sina studier få högre studiemedel - erbjuds till ungdomar mellan 

åldrarna 20 och 24 år för att påbörja och/eller fullfölja sina studier och erbjudas högre 

studiemedel så att dessa kan fokusera på att klara studierna( högst 3 år). 

 Skapa arbetsplatser – eftersom arbete inom restaurangbranschen brukar vara det som ett stort 

antal ungdomar vänder sig till så har en insats gjorts sedan början av 2012 och som innebär en 

minskning av restaurangmomsen.  

 Lättare att anställa ungdomar – Arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna för personer under 29 

år har halverats. 

 Skapa sina egna arbeten – Att starta eget företag kan för flertal ungdomar vara ett första sätt att 

komma in i arbetsmarknaden, därför ges ungdomar som fyllt 20 möjligheten att ta del utav det 

ekonomiska stödet som kan fås upp till ett halvår34F

36
. 

 

                                                 
35

 Regeringen.”Ungdomar” (2011) 
36

 Regeringen.”Ungdomar” (2011) 
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2.4 Södertälje och dess ungdomsarbetslöshet 

Södertälje kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 89 473 invånare, en stor del har 

sitt ursprung från olika länder, vilket har satt en unik prägel på dess arbetsmarknad. 

 

I Södertälje kommun finns det omkring 6 000 företag, varav 87 % är småföretagare med mindre än fem 

anställda. Södertälje har en bred offentlig sektor där kommunen har 5 800 anställda och Stockholms läns 

landsting har runt 1 000 anställda. Även stora företag som Scania och Astra Zeneca har sitt säte i 

Södertälje. Detta kombinerat innebär cirka 46 500 sysselsättningstillfällen lokalt, den tredje största 

arbetsmarknaden i Stockholms län35F

37
.  

 

I Södertälje finns det många ungdomar som saknar fullständiga gymnasiebetyg, vilket påverkar 

ungdomars möjligheter till vidare studier och arbete visar Europeiska socialfonden (ESF).Europeiska 

socialfonden har som uppgift att finansiellt stödja projekt i Europa för att få fler och bättre 

arbetstillfällen och arbetsplatser 36F

38
  

 

I Södertälje 2009 i mars månad var 1 100 personer (1,23%) i åldrarna mellan 16-24 år arbetslösa, vilket 

är en fördubbling jämfört med året innan. Ekonomifakta som ägs av SNL visade att 

ungdomsarbetslösheten skulle stiga mer under de kommande åren. Vidare rapporterade Ekonomifakta 

(2012) att under det fjärde kvartalet för år 2011 var hela 21,5 % (616 personer) av ungdomarna i 

Södertälje mellan åldrarna 15-24 arbetslösa. 

 

Arbetslösheten är en stor bov som kan kosta samhället inte bara penningmässig förlust utan även ett 

utanförskap som senare leder till passivitet. Det är alltså mycket viktigt, skriver Ekonomifakta (2012) att 

förhindra att ungdomarna hamnar eller fastnar i arbetslöshet eftersom de är särskilt känsliga för 

arbetslöshetens påföljder samt att dessa effekter ska bli bestående. I dagens läge är det ett faktum att det 

finns en högre arbetslöshet hos ungdomar i jämfört med befolkningen i allmänhet. Ungdomar runtom i 

Sverige och i Södertälje har tidigare drabbats av ungdomsarbetslöshet som under 90-talet orsakat av 

finanskrisen, så fenomenet är inte nytt. Studier gjorda av ESF37F

39
( Europeiska socialfonden) visade att 

ungdomar som inte fick arbete under 90-talets kris drabbades av marginalisering i tillvaron. Därför, 

skriver Svenska ESF- rådet, att det är ytterst viktigt att ungdomar som försöker ta sig i arbetsmarknaden 

                                                 
37

 Södertälje ”Arbetsmarknad” (2012) 
38

 ESF, ”Telge tillväxt”  
39

 ibid 
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också får hjälp med lyckas. Enligt Södertäljes kommun så finns det i dagsläget hjälp för ungdomar som 

varken studerar, arbetar eller är inskrivna på arbetsförmedlingen. 

 

Denna sorts utanförskap kan försämra möjlighet till bättre pension i och med att deras tid i 

arbetsmarknaden förkortas – detta skapar en ond cirkel och flera generationer i led riskerar att drabbas. 

Ett problem med arbetslösheten, skriver Svenska EFS-rådet är att den skapar utanförskap som leder till 

att ungdomen vänder sig till vandaliseringar38F

40
. För Södertälje har oron för skadegörelsen varit 

återkommande ett problem och är nu stark i ett flertal av stadens områden. 

2.5 Varför Klivet och TTAB 

 TTAB och Klivet startades båda två efter initiativ från Södertälje kommun. TTAB är ett aktiebolag och 

dess delägare består både av privata och offentliga företag och institutioner i Södertälje som tillsammans 

har skapat en modell av aktiv arbetsmarknadsåtgärd. TTAB försöker skapa en långsiktig lösningar och 

bygga ett hållbart företag. Klivet var ett projekt som Södertälje kommun satsade på innan TTAB 

bildades men som var tvungen att lägga ned på grund av minskade resurser. Klivet har stora likheter 

med TTAB och kanske till och med användes som förebild när man bildade TTAB. 

 

Ur en komparativ metodiks synvinkel så är dessa två val intressanta på grund av följande anledningar 

 Båda är initativ från kommunen men ena är ett samarbete mellan privata och offentliga sektorn 

medan det andra är ett projekt från den offentliga sektorn. 

 Båda har uppvisat lovande resultat men Klivet lades ned, kan TTAB fortsätta och vad kan 

anledningarna vara? 

 Båda fokuserar på arbetslösa ungdomar. 

2.6 Klivet  

Klivet var ett projekt som var verksamt mellan 2004-2007 efter en kartläggning av 500 ungdomar i 

Södertälje. Kartläggningen visade att många ungdomar saknade gymnasiekompetens och stod utanför 

arbetsmarknaden. Verksamhetens mål var att på sikt minimera arbetslösheten och bidragsberoendet i 

Södertälje kommun. För att komma in i Klivet måste man antingen vara inskriven hos 

arbetsförmedlingen, gått till socialtjänsten eller gå på IV programmet. Alla som var mellan 18 och 24 år 

och som klev in på 

                                                 
40

 ibid 
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socialtjänsten i Södertälje blev automatiskt skickade till Klivet. Klivet hade mycket framgång och vann 

Götapriset 2007 i konkurrens med 287 andra projekt. Kommunen valde att lägga ner Klivet 2007 då 

kommunen då finansiering till projektet saknades. 

 

Klivet erbjöds olika aktiviteter. 

 I kom-igång gruppen så anordnas utflykter och studiebesök – målet var att skapa en god 

gruppkänsla och ge deltagarna bättre självförtroende.  

 Kärnämnesstudier – under sex månader kunna läsa upp betyg i svenska A eller matematik A. 

Gruppen var liten max 14 deltagare och man läste efter sin egen nivå.  

 Access till arbetet bestod av två grupper 

o Entré-delen, den delen var under 5 veckor som byggde på olika moduler välj din framtid, 

Jobbplanering och Splitvision.  

o Yrkestrainee, där man kunde välja att pröva en eller flera olika arbetsplatser 4 dagar i 

veckan under högst 5 månader.  

 Coachning där deltagarna kunde få grupp- eller individuell coachning för att enklare kommer att 

ut i arbete. Om någon av deltagarna var osäker så erbjöds denne Jobbspaning (praktikperiod där 

man fick alternera mellan olika arbetsplatser).  

 Praktisera på en eller flera olika arbetsplatser så att de kunde pröva på olika arbeten. Annars 

kunde man välja trainee program som är anpassat och väljs efter eget intresse som t.ex Scania-

trainee. 

2.7 Telge Tillväxt AB (TTAB) 

År 2010 togs ett unikt initiativ från Telge AB, Arbetsförmedlingen och företag från näringslivet för att 

bilda TTAB, ett aktiebolag där Telge AB är största ägaren med ca 93 %, och företagen äger 1 % vardera 

och arbetsförmedlingen bidrar med hjälp och råd till ungdomarna för att efter TTAB skaffa arbete . 
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 Målet är en halvering av ungdomsarbetslösheten i Södertälje kommun inom en treårs period. Telge AB 

står för organisationen för företaget medan de delägande företagen står för att hyra in ungdomarna till 

sina företag så att de kan få arbetslivserfarenhet. Arbetsförmedlingen står med förmedlingen av 

rekrytering och coachning av ungdomarna. 

 

 

 

Södertälje kommuns kommunstyrelses ordförande, opppositionsborgarrådet, Kommunals ordförande, 

AMS Generaldirektör samt representanter från de delägande företagen gör upp Telge Tillväxts styrelse. 

 

Södertälje kommun har utvecklat TTAB ur Telgemodellen som är ett projekt vars syfte är att arbeta med 

social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling på olika sätt. Telge AB är moderbolag och har 21 

dotterbolag som syftar till att39F

41
: 

 

 Ge Södertäljeborna bra tjänster, 

 Bidra till ett attraktivt Södertälje, 

 Leverera ett ekonomiskt överskott som kommer alla Södertäljebor till del. 

 

Tanken med TTAB är att rusta ungdomarna för arbetsmarknaden, samt att företagen som hyr in dem ska 

få nytta av ungdomars kompetenser. Företaget ämnar förändra ungdomars sätt att se på arbete och 

                                                 
41

 Telge bolag ”Våra bolag” (2012) 
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arbetslivet samt motverka och förebygga risken att unga hamnar utanför arbetsmarknaden. Man vill 

även ändra samhällets syn på ungdomar så att de ska ses som en kvalificerad tillgång som kan göra 

nytta. Uthyrningen sker till olika branscher på näringslivet, i och utanför Södertälje. 

 

Det speciella med TTAB är samarbetet med stora bolag såsom Telge, KF, Mekonomen, Scania, 

Manpower, Peab, Swedbank och Folksam. Målsättningen med det stora kontaktnätet och flera 

samarbetspartners är att ungdomarna ska få tillträde till olika branscher, få arbetslivserfarenhet och 

möjligen anställning därefter.  

 

Dessa företag har från 50 anställda med flera kontor i Sverige och i andra länder, vilket gör att de har 

större möjligheter att ta in konsulter på praktik, hyra in och anställa dem. Arbetsförmedlingens ansvar i 

samarbetet är att hjälpa ungdomarna genom coachning, rekryteringsträffar och hjälpa till i deras 

arbetssökande. Företagen som är delägare i Telge Tillväxt hyr sedan in ungdomarna vilket 

förhoppningsvis leder till att företaget väljer att anställa dem efter deras period är över. 
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3. Metod  

I detta kapitel redogör vi för vilken metod som använts i studien. Vi har använt oss av tre olika metoder: 

personliga intervjuer, telefonintervjuer, samt enkäter skickade via e-mail, beroende på hur 

respondenterna kunnat vara med. Vi intervjuade 1 ansvarig från varje projekt, samt åtta konsulter. 

3.1 Val av metod 

Uppsatsen ämnar använda en komparativ metod. Med komparativ metod menas att olika jämförelser 

görs för att studera likheter och skillnader, och att utifrån dessa jämförelser göra påståenden om hur de 

förhåller sig till varandra40F

42
 .  Undersökningsenheterna är två olika projekt TTAB och Klivet som båda 

har arbetat mot samma mål, att minska ungdomsarbetslösheten i Södertälje kommun. De två projekten 

kommer att ställas mot varandra och jämföras för att se likheter och skillnader med projektet. Båda 

projekten startades av Södertälje kommun men är utformade på två olika sätt och äger rum under olika 

tidsperioder.  

 

De analytiska kategorierna som ska undersökas är vilka mål och syften respektive projekt har, hur deras 

arbetsmetoder är, vad resultatet är av respektive projekt i kampen mot ungdomsarbetslösheten, och hur 

resultatet av TTAB ( Efter en 3 års period) jämfört med Klivet och vilka faktorer kan spela in. För att se 

resultat av projekten kommer en analys göras av hur väl målen uppfylldes.  

 

De två projekten var naturliga val givet deras gemensamma mål, kommuninitierade samt fått bra 

respons av samhället som en potentiell lösning på samhällets problem med ungdomsarbetslösheten. 

Analysen grundar sig på Klivets verksamma period mellan 2004-2007 och för TTAB så har vi valt att 

titta på perioden 2010 (starten) tills 2013 (Utvärdering av TTAB) . Det ena projektet var helt finansierat 

av bidrag medan det andra finansieras genom bidrag och företagets omsättning. 

 

Struktur för komparativ studie: Figur 1.1 (Källa: Denk, 2007 s.42) 

                                                 
42

 Denk (2007) s. 7 
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3.2 Urval- Valda företag  

TTAB är som tidigare nämnt ett aktiebolag skapat av företag verksamma i Södertälje, 

arbetsförmedlingen och Södertälje kommun för Södertälje kommuns ungdomar. TTAB är en del av den 

s.k. Telge modellen där kommunen försöker att skapa social, ekonomisk och hållbar framtid för 

Södertälje genom att bolagisera samhällsproblem41F

43. Södertälje kommun äger flertalet bolag som bidrar 

till samhällsnyttan som t.ex Telge el, Telge bostäder, Telge Återvinning. Klivet var ett projekt som var 

finansierat av bidrag som hjälpte ungdomar att komma ut i arbete genom olika sorters aktiviteter.  

 

För att samla in data har intervjuer med företaget och deltagare genomförts. För företagen intervjuades 

två personer som har haft styrande roller på respektive projekt. För Klivet så intervjuades Johan Brinck 

som arbetade som projektledare och för TTAB, Fayyad Assali som arbetar som chef för 

kompetensutveckling. Båda intervjuerna tog cirka en timme. Då intervjuerna med Johan Brinck och 

Fayyad Assali var personliga intervjuer så kunde de med enkelhet spelas in. Ingående beskrivning av 

intervjuade personer och hur intervjuerna gick till återges avsnitt 3.6. Valet av vilka TTAB deltagare 

som intervjuades skedde via kontakten med Fayyad Assali då han i förväg frågade ett antal deltagare 

som var villiga att ställa upp på en intervju.  

3.3 Datainsamling – primär- och sekundärdata 

Uppsatsen grundar sig på både primär och sekundär data. Primärdata är den data som samlas in av 

forskaren själv medan sekundärdata är data som andra har samlat in. Sekundärdata kan komma i form 

utav rapporter, böcker och liknande42F

44
. För den här uppsatsen används de båda olika alternativen. 

Primärdatan kommer från intervjuer,sekundärdatan kommer från litteratur, internet och rapporter. 

Internet har använts för att hitta information om rapporter, företag och nyheter om projekten 43F

45
.  

3.4 För- och nackdelar med valda metoder 

Personliga- samt telefonintervjuer 

Fördelar 

En fördel med att ha intervjuer är att man träffar personerna i verkligheten vilket ger ett mindre bortfall 

än vid t.ex. enkäter då det är svårare att bara ignorera och inte svara. Genom att genomföra intervjuer så 

kan man gå djupare på problemet än istället för ytligt, skriver Eivegård.  Det finns även det möjlighet att 

ställa följdfrågor om oklarheter uppstår eller om man vill få mer förståelse.  
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Nackdelar 

Nackdelar som följer med val av att använda sig av intervjuer är att det är mer tidskrävande och man 

kan inte generalisera. Den som intervjuar kan också genom sin närvaro s.k. färga intervjun och påverka 

resultatet44F

46
. Då vi väljer att undersöka endast två fall så kan inga generella slutsatser dras utan gäller 

endast de specifika fallen i Södertälje vid just de tidpunkterna.  

 

Vi genomförde tre telefonintervjuer och skickade en enkät med samma frågor till de övriga deltagarna 

på TTAB. Endast tre av respondenterna hade möjligheten att genomföra telefonintervjuer på grund av 

arbete och andra omständigheter (läs mer i kapitel 3.7). Därför valde vi att resterande 5 respondenter 

skulle få svara på en enkät med frågor.  

 

Enkät 

Fördelar 

Enkäter är ett frågeformulär som respondenterna svarar på. Till skillnad från intervjuer så är 

frågeenkäter alltid standardiserade och samtliga respondenter besvarar samma frågor. Detta gör det 

också enklare att jämföra respondenters svar, . Att använda enkäter är en enkel och tidssparande metod 

som gör att man kan nå fler respondenter.  

 

Nackdelar 

Nackdel med metoden är att det personliga mötet saknas vilket gör att forskaren inte kan läsa och ta del 

av den icke-verbala kommunikationen. I och med att enkäten skickas ut så finns inte möjligheten för 

forskaren att ställa följdfrågor. Ej heller finns möjligheten för respondenten att ställa följdfrågor och om 

respondenten inte har förstått frågan eller misstolkat den så kan det påverka svaret och analysen 45F

47
. 

3.5  Klivet - Johan Brinck  

Johan Brink var projektledare för Klivet. Han är ekonom som just nu arbetar med ett projekt med 

ungdomar och kreativitet. Vi fick reda på hans namn då han var den en av de namngivna författaren på 

den rapport om  Klivet vi hittade. Vi valde att kontakta honom vilket senare ledde till att vi kunde träffa 

honom för en intervju om Klivet. Intervjun ägde rum den 6 februari 2013 i Södertäljes kommunhus. 

Båda författarna deltog i intervjun, den ena spelade in och tog samtidigt anteckningar medan den andra 

frågade frågorna. 

                                                 
46

 Rolf Ejvegård, (2003) s.47 
47

 Rolf Ejvegård, (2003) s. 47-53  
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3.6 TTAB - Fayyad Assali 

Fayyad Assali är chef för kompetensutvecklingen på TTAB. I och med att han haft olika uppgifter i 

företaget så bad vi om att få intervjua honom. Beslutet om en intervju med en ledare bestämdes av 

tidsmässiga skäl från vår och deras sida . Därmed ansåg vi att vi av Fayyad Assali kunde få en god 

redogörelse av TTABs berättelse. 

 

En av författarna till denna uppsats deltog i intervjun med Fayyad Assali.  Intervjun hölls i TTAB 

lokaler för att ta del utav verksamhetsberättelsen, i och med att det inte fanns tillräckligt med data i 

dokumentform. Mötet tog 60 minuter och berättelsen spelades in med Fayyads samtycke. Materialet 

skrevs sedan ner, och en del redovisas i avsnitt 2.1.5 TTAB, medan andra delen redovisas i Empiri 

avsnittet (Se avsnitt 5). Under intervjun användes en intervjuguide med vissa frågeområden och 

nyckelord.  

3.7  Konsulter- Ungdomarna  

Genomförande och Accessproblematik 

 

En viss svårighet mötte vi när vi skulle intervjua konsulter från TTAB. Vid kontakten med Fayyad 

Assali så blev vi lovade att få intervjua sex (6) konsulter, som skulle ha varit i huset i minst 6 månader. 

Intervjuerna skulle ske på TTABs lokaler. Men då vi dök upp på plats för intervjuerna, så var vår 

kontaktperson (Fayyad Assali ) på möte och hade inte meddelat arbetsledaren om intervjun.  

 

Efter detta försökte vi ta kontakt med TTAB med samma önskemål som tidigare, dock skulle dessa vara 

inne på TTAB i minst 3 månader. Men denna gång önskade vi ta kontakt med 5 tjejer och 5 killar för 

telefonintervjuer, dock hade de enbart 3 personer som  och kunde bli intervjuade. Vi ringde samtliga och 

hade våra telefon intervjuer med dem.  

 

Vi fick sedan hjälp av en respondent som gav oss telefonnummer till dennes arbetsledare. Arbetsledaren 

gav oss nummer till 5 tjejer och 5 killar som hade varit i huset i minst 3 månader. Bortfall blev: 1 tjej 

och 1 kille, sammanlagt kunde vi intervjua 8 konsulter. 

 

Tre kunde intervjuas per telefon och resterande föredrog att svara på intervjufrågorna via mail i 

enkätform.Vid samtliga intervjuer samt enkäten som skickades via mail, presenterade vi författare oss 

själva, syftet med undersökningen och slutligen klargjordes det för respondenterna att fiktiv 
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namnbeteckning skulle användas i den färdiga uppsatsen för att försäkra deras anonymitet. Mailet som 

skickades till respondenterna finns som bilaga (se bilaga 5). 

 

De personliga intervjuerna tog ca 15 minuter var, berättelserna spelades in med ungdomarnas samtycke. 

Materialet skrevs sedan ner, och finns som bilagor, medan sammanfattningen redovisas i empiri 

avsnittet (avsnitt 5).  

 

Under personliga intervjuerna samt telefonintervjuer användes en intervjuguide med vissa frågeområden 

och nyckelord. Telefonintervjuerna tog mellan 10-15 minuter, spelades in med ungdomarnas samtycke 

och transkriberades därefter. Dessa intervjuer genomfördes av Lourd, varav två där Jasmine närvarade. 

Enkäterna skickades till de sex respondenter med intervjufrågor som användes vid personlig samt 

telefonintervju, dock med stödord, där respondenterna ombads skriva en mening utifrån varje stödord.  

  

Vår avsikt med dessa intervjuer är inte en generalisering av resultaten, utan syftet är att lyfta fram dessa 

ungdomars egen bild av deras livserfarenheter och upplevelser av TTAB. 

 

Namn Ålder  Hos TTAB sedan Insamlingsmetod Intervju längd Närvarande vid intervjun 

Regina 21 år 8 månader Mailenkät   Lourd 

Josse  20 år 1 år telefonintervju 15 minuter Jasmine & Lourd 

Cissi 22 år 6 månader Mailenkät  Lourd 

Engla 19 år 5 månader Mailenkät   Lourd 

Nick 20 år 5 månader Mailenkät  Lourd 

Naramsen  20 år  Telefonintervju 20 minuter Lourd 

Filip 20 år  8 månader Mailenkät   Lourd 

Emil 22 år 1 år telefonintervju 15 minuter Jasmine & Lourd 
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4. Empiri och analys 

Detta avsnitt analyserar och sammanställer ansvariga för ungdomsprojekten samt TTAB’s konsulters 

kommentarer och svar av genomförda intervjuer. Avsnittet är indelat i de sex frågor vi vill ha svar på i våra 

frågeställningar. Vi kommer först presentera empirin och sedan analysen på den. Slutligen ville vi lyfta fram 

påverkan som TTAB haft på valda TTAB konsulters. Vi sammanfattar avsnitten utur respektive grupps perspektiv. 

Vi ber läsaren att läsa i bifogade intervjuformulärerna som finns i Bilaga 1, Bilaga 2 samt Bilaga3 

4.1 Syfte/Mål 

Klivet 

Klivet hade som mål och syfte att minska arbetslösheten och bidragsberoendet hos unga i Södertälje. De 

ungdomar som blev antagna till Klivet fick hjälp med att hitta arbete eller studier. Varje ungdom fick 

enskild vägledning och fick ta del av alla de resurser som Klivet erbjöd. 

 

Klivets mål var att 

 Öka medvetenheten om kompetens och möjligheter, 

 Öka medvetenheten om arbetsmarknadens krav och önskemål, 

 Stärka ungdomars självförtroende och självkänsla, 

 Öka motivationen till fortsatta / kompletterande studier, 

 Utvidga ungdomars arbetsmarknadsvyer, 

 Höja anställningsbarheten, 

 Ge möjligheten till yrkesorienterad praktik kombinerad med individuell coachning, 

gruppvägledning och utbildning, 

 Utveckla metoder och kunskap för att kvalitetssäkra ungdomars informella kunskaper och 

erfarenheter, 

 Bygga broar till näringslivet. 

 

TTAB  

Företagets vision och mål är halverad ungdomsarbetslöshet i Södertälje vilket ska uppnås under en 

treårsperiod.  Målgruppen som företaget valt att fokusera på är personer i åldrarna mellan 18- 24. 

Företaget ämnar förändra ungdomars sätt att se på arbete och arbetslivet samt motverka och förebygga 

risken att unga hamnar utanför arbetsmarknaden, och därtill ändra samhällets syn på ungdomar som ska 

ses som en kvalificerad tillgång som kan göra nytta.  

 

Att rusta upp ungdomarna, Fylla ut deras CV och hjälpa till att skapa ett kontaktnätverk i arbetslivet och 

göra dem arbetsredo och attraktiva för företag. 
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Följande är TelgeTillväxt’s målsättning47F

48
: 

 Visa att genom kreativitet och handlingskraft är fullt möjligt att, på tre år, halvera 

ungdomsarbetslösheten, 

 Skapa en nationell debatt om hur ungdomsarbetslösheten kan hanteras och visa på helt nya 

lösningar, 

 Göra Södertälje och TTAB till en innovativ plats där nya spännande och okonventionella 

samarbeten skapas och nya affärer utvecklas med den direkta målsättningen att minska 

ungdomsarbetslösheten, 

 Visa att det är möjligt att genomföra en satsning för ungdomar på ett affärsmässigt långsiktigt 

sätt. 

Analys 

TTAB är ett bemanningsföretag och grundidén är att hyra ut ungdomar till andra företag  medan Klivet 

så var man anställd av kommunen och kunde få traineeplatser och mer individanpassade lösningar. 

Medan Klivet fokuserade mer på att utveckla individiden och stärka deras självförtroende så tar TTAB 

en något mer pragmatisk metodik och fokuserar på att skaffa ungdomarna arbetslivserfarenhet. 

4.2  Arbetssätt  

Klivet  

Klivet erbjöd ett antal aktiviteter för att ungdomarna som ska stärka de som personer och öka chanserna 

till att få ett arbete.  

 

Kom-igång grupp 

Här var det deltagare som hade problem med det sociala livet. Vissa av ungdomarna kände ett 

utanförskap som hindrade dem att komma vidare i sitt liv. Syftet med denna aktivitet var att ge 

ungdomarna självförtroende och gruppkänsla. De flesta av deltagarna gick vidare från gruppen till andra 

aktiviteter som Klivet erbjöd. 

 

Kärnämnesstudier (MA A och SV A) 

Deltagarna hade i den här aktiviteten möjligheten att under 6 månader läsa upp grundläggande kurser i 

svenska och matematik. Grupperna var små och varje deltagare kunde läsa i sin egen takt. Det fanns ett 

nära samarbete mellan Vägledningscentrum (Komvux) och gymnasieskolan för att enklare kunna ta sig 

till vidare studier. 

 

                                                 
48

 ESF, Europeiska socialfonden ”Telge Tillväxt” (2010) 
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Access till arbete 

Access var en öppen pedagogisk verksamhet som bestod utav två delar, entré-delen och yrkestrainee 

delen.  

 

Deltagare i Entré-delen var under 5 veckor i en av följande moduler: 

 I Välj din framtid så fokuserades det på personlig utveckling där man kom fram till sin vision 

och sina mål medan man på  

 Jobbplanering fokuserar mer på att praktiskt hjälpa deltagarna att skriva personliga brev, cv och 

coachning.  

 Splitvision där man gjorde branschstudier med hjälp av Halmstad Högskola. 

 

 Den här aktiviteten förberedde och utrustade deltagarna till att komma vidare.  

 

Den andra delen, yrkestrainee, gick ut på att man prövade att arbeta på en eller flera arbetsplatser fyra 

dagar i veckan medan den femte dagen ägnades åt utbildning som Klivet stod för. Utbildningen hade 

olika teman som till exempel starta eget eller bemanningsföretag.     

 

Coachning 

Det fanns två olika sorters coachning antingen grupp eller individuell. Vissa av deltagarna föredrog att 

vara i grupp där man kunde dela med sig av erfarenheter och tips medan andra föredrog att ha coachning 

privat. 

 

Jobbspaning 

Deltagaren fick chansen att pröva på olika sorters yrken för att få lite olika valmöjligheter och se vilket 

arbete deltagaren skulle vilja jobba med. Coachen hade även möjligheten att vid behov följa med till 

arbetsplatsen och stödja deltagaren. 

 

Trainee program 

Klivet erbjöd platser på olika traineeprogram som deltagarna kunde välja mellan.  

 

Kommunal visstidsanställning KVA 

De som har deltagit i något sorts traineeprogram var anställda inom kommunen på visstidsanställning. 

De fick en lön 14 000 kr i månaden men också efter det att anställningen hade avslutats så fick de med 

sig referenser, arbetslivserfarenhet och en yrkesutbildning i bagaget som grund för nya anställningar.   
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Scania 6 månaders traineeprogram 

Ett av dessa var Scania trainee där deltagaren under 6 månader fick utbildning och arbeta i normalt 

arbetslag med produktionen tillsammans med övriga anställda. Processen att kvalificeras för en plats var 

liknande som för vanliga anställda. De var tvungna att genomgå anställningsintervju, läkarundersökning 

samt att det var tvungna att vara inskriven hos socialtjänsten. Det Klivet krävde från Scania var att låta 

ungdomarna gå på alla internutbildningar som fanns på Scania om de skulle vilja. Vilket Scania ställde 

upp på då de själva hade haft problem med att fylla utbildningsplatserna med sin egen personal. 

Samtliga trainees erbjöds anställning efter traineeperioden var över. En av deltagarna gick till och med 

alla Scanias internutbildningar och hade endast en kvar och det var som kvalitetssäkrare. Cirka 80 % av 

deltagarna fick jobb efter praktikens slut. 

 

Byggtrainee 

Utvecklingen av detta traineespår var att Studieförbundet/ Vuxenskolan hade köpt en lokal men hade 

inte råd att renovera den så då erbjöd Klivet att starta ett byggspår med 10 ungdomar och 2 byggledare. 

De rustade upp lokalen gratis mot att Studieförbundet/Vuxenskolan stod för allt material. De flesta av 

deltagarna gick vidare till arbete eller lärlingsplatser.  

 

Innovationstrainee 

Ett annat traineeprogram var innovationstrainee för deltagare som tidigare hade varit på Klivet och ute i 

arbete/praktik men kom tillbaka till AF eller IFO. Deltagaren fick chansen att delta i olika projekt där 

man skulle vara problemlösande och kreativ. Ett av projekten var att utveckla café Nova där man som 

deltagare fick utforma och utveckla caféverksamheten, koncept och kulturprogram. 

 

TTAB 

TTAB erbjuder anställningar och stödfunktioner för att få ut så många ungdomar som möjligt i arbete. 

 

Coaching 

Arbetscoachning görs av arbetsförmedlingen. TTAB har 6 egna arbetsledare som finns till hands i 

företaget under dagen. Innan arbetsledaren intar sin position så går denne en intern kurs i coachande. 

Coachande består av både grupp och individanpassad coachning. Konsulterna har möjlighet att träffa sin 

arbetsledare och coach hur många gånger de behöver. 
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Praktik 

De fyra första veckorna består av praktik och därefter beslutas det om ungdomarna ska anställas.  

 

Gröntjänst 

Den första tiden i TTAB innebär kommunala arbeten inom gröntjänst, vilket innefattar yttre skötsel av 

gårdar snöröjning m.m. Kommunen, som är företagets största kund, hyr in ungdomar och köper upp 

olika uppdrag. 

 

Utbildningar 

De tillgängliga utbildningarna som TTAB erbjuder via arbetsförmedlingen är: röjsåg, motorsåg,  

körkort, väktare, och de mest populära utbildningarna är coop-kassa, truck.  

 

4.3 Hur verksamheterna är uppbyggda 

 

Klivet 

 
De ungdomar som var delaktiga i Klivet kom in genom en av tre olika vägar, antingen genom 

Socialtjänsten/Försörjningsstöd (IFO), Arbetsförmedlingen (AF) eller Gymnasiets Individuella 

programmet (IV). Klivet försökte hjälpa de ca 1000 ungdomarna som kom in i verksamheten att komma 
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ut i någon sorts aktivitet så som studier eller arbete och inte bara hämta ut bidrag från socialtjänsten. De 

som kom till socialtjänsten och var mellan 18-24 år blev direkt hänvisade till Klivet medan 

Arbetsförmedlingen placerade vissa ungdomar där och då fick de ersättning från dåvarande KUP och 

UG. 10 av platserna var tillgängliga för ungdomar med särskilda behov på IV-programmet för att kunna 

ge dem en mer individuell lösning. Personalen för projektet uppgick till 17 personer där det var 

uppdelade i fyra olika team. Johan Brink var noga med att variera personalens erfarenhet och 

utbildningsnivå och yrke för att skapa mångfald bland dem. I personalstyrkan så fanns det fritidsledare, 

poliser, socionomer m.fl.  

 

Först så kom alla som deltog i verksamheten till en mottagningsenhet som bestod av 4 socionomer. Där 

fick ungdomarna arbeta i grupper och hjälpa varandra genom att berätta om erfarenheter och öva på 

presentationsteknik med mera. Vissa kom ut i anställning redan efter att ha varit i denna grupp men sen 

så fanns det dem så behövde mer hjälp och stöd för att komma ut i arbetslivet. 

 

 Ett externt team hade näringslivskontakter som hade hand om KVA(Kommunal 

visstidsanställning), yrkestrainee, feriepraktik och marknadsföring.  

 Det andra teamet var handläggarteamet där de erbjöd vägledning, jobbspan och coachning. 

Medan det tredje var ett pedagogteam som hjälpte med Utbildning, Skapa din framtid och Kom-

igång gruppen med mera.  

 Det sista var ett administrationsteam där bland andra projektledningen, administreringen och 

verksamhetsplaneringen höll till.  
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TTAB 

 

 

Med hjälp av AMS som anordnar rekryteringsträffar bjuds ungdomar in och får en presentation om 

företaget TTAB. Därefter görs intervjuer en och en för att kunna se om dessa är lämpliga för att gå 

vidare med TTAB.  

 

Den första anställningen varar i 3 månader, och vid förlängning så blir det i ytterligare 3 månader.  Om 

och när konsulten anses göra ett bra arbete förlängs anställningen med ytterligare tre månader. Dock är 1 

år den längsta perioden som konsulten vara kvar hos TTAB.  

 

Förutom de utbildningar som beskrivs tidigare så har ungdomarna möjlighet att söka till andra 

utbildningar men där kan TTAB endast hjälpa till med CV- skrivandet. Ingen förtur ges för TTABs 

konsulter. Gällande lön så får deltagarna lön för 4 dagar i veckan, medan den 5:e dagen ges som 

aktivitetsstöd. Onsdagarna tillbringas med Arbetsförmedlingens coacher som hjälper konsulterna med 

rekrytering och sökande av arbete. 
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Analys 

TTAB har valt att ha ett fokuserat angreppssätt med få ,men specifika aktiviteter, som ska hjälpa 

ungdomarna att hitta ett arbete. Klivet har valt att fokusera på ett fler delar av deltagarens liv med 

aktiviteter som syftade på att utveckla personen. De fokuserade på individen och hade frihet att skapa 

grupper allt eftersom behovet behövdes och anpassade mycket efter individens behov. 

4.4 Metodskillnader och likheter 

Likheter 

 Båda erbjuder/erbjöd coachning 

 Båda erbjuder/erbjöd praktik och chans till yrkeserfarenhet 

 Båda erbjuder/erbjöd stöd och hjälp med jobbsökandet i form av CV- och personlig brev 

skrivning. 

 På båda kan/kunde man testa på olika arbetsplatser 

 

Skillnader 

 Klivet erbjöd individuellt stöd till deltagare som behövde det som t.ex Kom-igång gruppen och 

Jobbspaning 

 Klivet fokuserade mer på pedagogisk verksamhet och personlig utveckling, man kunde få hjälp i 

kärnämnen, målsättning, visioner 

 Klivet var ett projekt medan TTAB är ett företag som har som mål att gå runt 

 Till Klivet kunde man bara komma om man var berättigad till försörjningstöd, genom 

arbetsförmedlingen eller via IV-programmet medan i TTAB så är det först anställningsintervju 

och praktik innan man blir anställd. 

 Deltagarna hade ingen högsta gräns för tid i Klivet medan TTAB anställdes i 3 månader med 

chans till förlängning upp till en sammanlagd period på högst 12 månader 

 TTAB erbjuder anställning till alla antagna (förutsatt att man blir godkänd efter praktiken) 

 

Båda verksamheternas fokus är på att få ut deltagarna i arbete eller studier och deras aktiviteter är 

utformade för detta syfte. De har liknande aktiviteter och antagligen har TTAB inspirerats av Klivet och 

tagit tillvara på och utvecklat deras idéer. En anställning hos TTAB är tidsbegränsad och kan förlängas 

var tredje månad. Man kan så sin anställning förlängd till högst 12 månader. Under tiden i TTAB så får 

ungdomarna tid och hjälp med att hitta en annan sysselsättning efter det att anställningen tar slut. Enligt 

Johan Brink så var motivationen ett problem, ytterligare så stoppades motiverade ungdomar att ansluta 
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på grund av inslussningsmetoden som användes, det vill säga, de på försörjningsstöd via 

arbetsförmedlingen eller IV-programmet. Då TTAB har mål att vara självförsörjande kunde man undgå 

detta hinder genom att anta alla som möter deras kriterier. 

4.5 Utmaningar 

Klivet 

Existerande kommunprojekt övertaget av en projektledare med annorlunda synsätt 

Johan Brink tog över ett redan startat projekt men ville börja om och tänka nytt. För att han skulle tacka 

ja så ville han ha helt fria tyglar då han tycker att kommuner kan vara en ”fyrkantig” organisation.  Han 

själv är ekonom och han ville ha stor spridning och mångfald bland personalen för att kunna få in så 

mycket kompetens som möjligt.  

 

Få in rätt kompetenser och personer och inte bara rätt CVn 

För att möjliggöra det så förhandlade han till sig att bli enhetschef för att kunna få personalansvar för sitt 

projekt. Han utformade annonserna så att så många olika människor kunde söka sig till projektet. Så 

även en fritidsledare med knapp utbildning kunde väljas istället för en med gedigen 

universitetsutbildning.  

 

Begränsad budget men med kommunens hjälp och ESF stöd steg budgeten från 9 till 30 miljoner 

En ytterligare svårighet var finansieringen av projektet då budgeten var på ca 9 miljoner. Kommunen 

sökte och fick ESF medel men ett av kriterierna var att stå för 60 % av finansieringen medan ESF stod 

för resterande 40 %. Men sedan klev kommunen in med att ge ungdomarna Kvalificerad 

visstidsanställning (KVA) vilket betydde att projektets budget steg från 9 till 30 miljoner.  

 

Interna konflikter mellan grupperna avstyrdes med att få prova på varandras arbetsuppgifter 

Inom personalstyrkan uppstod det konflikter då mottagningsenheten kände att det var de som ”kan” och 

att de i de andra grupperna var ”vildhjärnor” och därför kände Johan att det var tvungna att göra en 

nystart. Nystarten resulterade i att personalen fick byta plats och känna på hur det var i de andras sits. 

De bytte senare tillbaka eftersom alla ville ha de jobb de hade sökt efter men det gjorde att de fick en 

större förståelse för den andres arbete. 

 

Vann över ungdomarnas stöd men budgetens uppbyggnad förhindrade villiga ungdomar 

 I början av projektet så var många av ungdomarna irriterade över att de var tvungna att vara i Klivet för 

att få försörjningsstöd men efter ett tag så började de gilla det och i slutändan så var det ungdomar som 
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ringde och frågade om de inte fick börja där på direkten. Men eftersom de inte hade försörjningsstöd så 

fanns det inte budget för dem. Johan Brinck tycker det är fel att man bara hjälpte ungdomar som går på 

försörjningsstöd och är en kostnad för samhället, istället för att hjälpa de som har behovet. 

TTAB 

TTAB möter ett antal utmaningar, primärt rekrytering och finansering.  

Den största utmaningen som företaget har är just ekonomin, som kan påverka framtida resultat och 

företagets framtida existens, och för att överleva och kvarleva så krävs det mer uthyrning av 

konsulterna. 

 

”Det vi behöver göra är att öka säljandet så att vi kan stå på egna ben ekonomiskt efter 

2013... För det spelar ingen roll hur bra resultat det ser ut, det måste finnas hållbara 

resultat. Vi tjänar inte mycket på att hyra ut, så vi behöver få pengar.” 

Fayyad Assali 

 

TTAB har också utmaningar vid rekryteringen av ungdomarna som sker med hjälp av AMS. Där är 

bristen på motivation hos många ungdomar en utmaning som TTAB möter. Ett exempel är vid inkallelse 

av rekryteringen då Arbetsförmedlingen ombeds boka träff med cirka 50 personer. Av dessa närvarar 

endast 25 personer. Av dessa 25 så är det endast 15 som kan anses vara aktuella. Under jakten efter 

konsulter så tappas många på vägen. 

 

Analys 

Båda Klivet och TTAB har haft ekonomiska utmaningar vilket medförde till att Klivet fick läggas ner 

och risken finns att TTAB också kommer att drabbas av nedläggning om de inte kan finansiera sig 

själva. TTAB har goda förutsättningar att klara finaniseringen då de inte är lika beroende av bidrag som 

Klivet var utan har en egen omsättning som var enligt 2012 års bokslut dryga 17 miljoner. Båda 

verksamheterna hade också problem med att hitta motivationen hos ungdomarna för att jobba.  

 

Klivet fokuserade mycket på att utveckla deltagaren och skapa en dialog med dem, och gå till botten 

med deras problem och förväntningar. Att fokusera på helheten kan ha haft en betydande roll för att fler 

utomstående ville delta. TTAB har en coachande del men ingen pedagogisk verksamhet utan stödet har 

fokuserats på att få ut ungdomarna i arbete eller studier. En del av Klivets utmaningar kom ifrån deras 

tillhörighet till kommunverksamheten. TTAB är ett fristående företag vilket underlättar beslutsfattandet 

och inte har några restriktioner för företagets arbete.  
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4.6 Effekt och resultat 

Klivet 

Resultat av projektet vid 2006 visade att 50 % av de ca 1000 deltagarna hade någon sorts sysselsättning, 

antingen arbete eller studier 3 månader efter att ha avslutat sitt deltagande i Klivet. Efter sex månader 

efter att ha medverkat i Klivet så fick de en enkät hemskickad. Resultaten från de som svarade var att 63 

% av deltagarna vid den tidpunkten hade sysselsättning i form av antingen arbete eller studier. Av de 

deltagare som hade sysselsättning var det 46 % som hade arbete och av de arbetade  73 % heltid. 

 

Vid intervjuer med deltagarna så hade Klivet bidragit till att de fick ökad motivation till arbete, ökad 

kunskap om arbetslivet och arbetsmarknaden, kunskap att skriva CV och meriter ökad möjlighet till 

arbete och ökat självförtroende.  

 

Efter det att projektet var avslutat så öppnades Klivet upp för att också inkludera vuxna och inte bara 

ungdomar, men sommaren 2008 lades Klivet ner för gott på grund av nedskärningar inom kommunen. 

Den del som fortfarande är aktiv är de kärnämnesstudier man kunde göra i Klivet men nu under ett annat 

namn Kompetensklivet där man kan få hjälp att klara av gymnasiets kurser matematik A, engelska A 

och svenska A. Ett annat som byggdes vidare från Klivet var step 4 life där människor som inte var redo 

att börja jobba som hade fallit mellan stolarna kunde träffas. Grupperna var små och fokuseringen låg på 

att få livet runtomkring dem att fungera innan de kunde sättas in i arbete.  

 

TTAB  

Hittills har TTAB resulterat i anställning av 262 ungdomar från 2011 till och med 31 oktober 2012. 

Under den tiden gick cirka 65 % vidare till arbete och studier och 72 % i  gått vidare till arbete och 

studier under de åren.  

 

Scania har hittills anställt 6 personer, vidare har Astra Zeneca tagit in 5 personer. Tiotal har gått till 

Mekonomen, 5 personer till Telge AB.  

 

TTAB s fortsatta framtid bestäms efter en utvärdering som ska ske efter en tre års period. Då är det 

uppnådda resultat som ska visas, därefter bestäms det om företaget kan fungera ekonomiskt oberoende 

och självgående eller inte. 
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Analys 

Klivet var effektivare att få in ungdomar in i programmet (troligtvis på grund av kommunstödet för 

ungdomarnas ersättning) med deras 1000 jämfört TTABs estimerade 300 (252 extrapolerat till slutet av 

2013) under en liknande period. Däremot var Klivet mindre framgångsrika att få ut deltagarna i 

sysselsättning där TTABs 72% överstiger deras 63%. Att TTAB var mer effektiva att få ut ungdomar i 

sysselsättning grundar sig troligtvis på deras mer skarpa fokus på att skaffa ungdomarna 

arbetslivserfarenhet. Däremot är jämförelsen inte helt ren då basen av ungdomar skiljer sig, Klivet tog in 

ungdomar som redan var på försörjningsstöd, och hade individer med exempelvis sociala problem, 

medan TTAB riktade sig till den bredare arbetslösa basen av ungdomar som till största saknade relevant 

arbetslivserfarenhet. 

4.7 TTAB konsulter  

Intervjuer gjordes med 4 kvinnliga respektive 4 manliga respondenter där och var och en har olika 

bakgrunder, familjeförhållanden och arbetserfarenheter. Gemensamt för samtliga är att de alla har varit i 

arbetssökarprocessen och kommit via arbetsförmedlingen vidare till TTAB.  

 

Kriterium som sattes upp för samtliga respondenter var att de ska ha varit i TTAB i minst 3 månader så 

att de ska ha hunnit få en uppfattning om miljön och fått bekanta sig på företaget. 

Cissi (6 månader), Engla (5 månader), Josse (Ca 1 år), Regina (8 månader), Nick (5 månader), 

Naramsen (1 år), Filip (8 månader), Emil(1 år). 

 

Respondenterna har gemensamt att de alla har en gymnasium utbildning, dock varierar 

arbetslivserfarenhet från den ena till den andra. Även tiden som arbetssökande skiljer mellan 1 till 12 

månader. 

 

Gemensamt för konsulterna var inkörsporten via rekryteringsträffen som Arbetsförmedlingen anordnade 

som en mötesplats då de kunde träffa folk från TTAB och sedan efter genomförd intervju och ytterligare 

träffar väljas vidare av TTAB att tillhöra deras program. Genom TTABs program och arbetssätt har 

samtliga svarat att de kunnat fylla på sitt CV och få arbetslivserfarenheter genom att ha hyrts ut till olika 

företag och på sådant sätt förberetts inför arbetsmarknaden.  
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TTAB och dess roll 

Tiden hos TTAB har för vissa inneburit ”ändrade vanor” ( Cissi, Nick), och en öppning till dörrar för 

möjligheter. TTAB har för andra varit en mellanstation för att få arbetslivserfarenhet och chansen till att 

ha ett arbete (Filip).Det har även varit en tid och en plats där konsulterna utvecklats som personer och 

ändrat strategin med att söka arbete (Naramsen, Emil, Nick). 

 

Gemensamt för respondenterna var deras åsikter om deras gruppledare som har varit ett viktigt stöd 

(Cissi), och sammanhållningen i grupperna (Josse,). Däremot varierade deras åsikter angående vad de 

tyckte var besvärligt/ något som TTAB kunde ändra på och det var önskan om varierade arbetsuppgifter 

i början av programmet, och att man inte enbart arbetar med gröntjänst samt de tidiga arbetstiderna 

under vintertid (Engla), medan två andra tyckte att ”bli ett med gruppen” varit en svårighet, men endast i 

början (Josse, Cissi). Efter en tid så gick det över.En annan besvärlig sak är jobbsökeriet medan man har 

ett arbete (Emil) 

 

Nuvarande situation och framtidsplaner 

För närvarande är samtliga respondenter uthyrda till olika arbetsplatser såsom dagis, elbolag, butik. En  

är tjänstledig och provjobbar som tidningsutdelare (Emil). Samtliga konsulter vill utbilda sig efter tiden 

hos TTAB om inte de får arbete. En har redan sökt till högskola(Emil). Deltagare medger att tiden hos 

TTAB har fått dem att förstå att hårt arbete lönar sig. 

 

Analys 

Ett av TTABs mål var att få ändra ungdomarnas syn på arbete. De har det gjort och många deltagare 

inser att hårt arbete lönar sig men samtidigt så tyckte vissa deltagare att gröntjänsten och tidiga morgnar 

var jobbigt och helst ville de ha mer varierade arbetsuppgifter. De har även utrustat ungdomarna med 

hjälpmedel genom att ge dem hjälp med att söka arbete. Många av konsulterna vill utbilda sig vidare om 

de inte får arbete via TTAB. Vissa känner att de har ändrat strategi för hur de söker arbete med TTABs 

hjälp. Dessa ungdomar ser nu ljusare på deras framtid efter sin tid hos TTAB. Även om inte alla mål 

TTAB satte upp har tillfredställts så har TTAB hjälpt ungdomarna att få en första anställning och kunna 

fylla på sitt CV och förbätta deras framtidsutsike 
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4.8 Sammanställning  

Frågor Klivet TTAB 

1. Vilka metoder 

används(es) för att 

minska arbetslösheten 

i Södertälje? 

 Traineeplats 

 Coachning 

 Personlig utveckling 

 Anställning 

 coachning 

2. Hur utrustas 

ungdomarna för att 

öka deras chanser att  

gå vidare till 

utbildning och/eller 

arbete? 

 Utbildning 

 Arbetslivserfarenhet 

 coachning 

 Utbildning 

 Arbetslivserfarenhet 

 Coachning 

3. Hur är 

verksamheterna 

uppbyggda? 

 

 Mottagningsenhet 

 Traineeplats med KVA 

 Gruppaktiviteter, t.ex coachning, 

kom-igång grupp 

 Praktik 

 Anställning 

 Coachning  med CV-hjälp 

4. Metodskillnader och 

likheter? 

 

 

 

 

 

Likheter 

 Yrkeserfarenhet 

 Coachning 

 Hjälp vid jobbsökande 

Skillnader 

 TTAB är ett företag och Klivet ett projekt 

 Klivet erbjöd mer personlig utveckling och mer individuellt stöd 

 TTAB erbjuder anställning till alla antagna 

 TTAB har en maxgräns på 12 månader medan Klivet inte hade någon 

5. Vilka utmaningar 

kan sådana åtgärder 

möta? 

 Ekonomi 

 Kommunägt projekt 

 Motivation hos deltagare 

 Ekonomi 

 Motivation  hos deltagare 

6. Vad är/var effekten? 

 

 Dubblade sitt satta mål 

 63 % i sysselsättning 

 Ej uppnått mål 

 72% i sysselsättning 
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5. Slutsatser 

 

TTAB och Klivet har många likheter och grundades av samma syfte att minska ungdomsarbetslösheten. 

Men de hade lite olika tillvägagångssätt. Klivet var ett helfinansierat projekt som efter 3 år var tvungna 

att lägga ner på grund av nedskärningar inom kommunen. TTAB grundades några år senare men har valt 

att starta ett bemanningsföretag som säljer sina tjänster till andra företag .  

 

Man kan inte annat än att dra slutsatsen att TTAB är en uppgradering av Klivet där man har försökt rätta 

till de problemen som Klivet stötte på, 

 

 Klivet las ned på grund av budgetnedskärningar, TTAB har som mål att vara självförsörjande via 

uthyrningen av ungdomarna, jämfört med Klivets kommunbidrag för ungdomars anställning. Men 

även TTAB har till en början varit beroende av bidrag för att gå runt. 

 Klivet kunde endast acceptera ungdomar som hade försörjningsstöd, vilket ledde till att vissa som 

ville inte kunde medverka, deras motivation till trots, detta försöker TTAB motverka genom att 

vara mer fristående och ta alla ungdomar som klarar sig igenom processen och även ha en 

tidsbegränsad anställning med chans till förlängning. 

 Klivet nådde bra engagemang hos ungdomarna och de trivdes men hade endast 63% 

sysselsättningsgrad efter medverkandet. TTAB valde att fokusera på mer spetsiga initiativ, där 

Klivet fokuserade på att utveckla personen primärt och erfarenhet sekundärt var TTAB tvärtom, 

fokus låg på att få ut de i arbetslivet och göra saker som de faktiskt kan få arbeta med senare. 

 

Trots dessa förändringar så har TTAB haft problem rekrytering av ungdomar, vilket är på grund av 

bristande motivation, detta kan ha som grund i att TTAB fokuserar mer på att få ut ungdomarna i 

arbetslivet än mer indirekta initiativ som kurser i att stärka självförtroendet etc. 

 

Som nämndes i analysen så är detta inte en helt ren jämförelse givet att basen av ungdomar skiljer sig 

något där Klivet fick in ungdomar på försörjningsstöd och ibland med sociala problem medan TTAB 

sållade fram till de som mötte deras kriterier. 

 

Yttre faktorer som kan ha påverkat verksamheternas resultat kan ha varit den globala finanskrisen som 

sammanföll med nedläggandet av Klivet. Även så ändrades åtgärderna KUP och UG till en ny reform 

som kallas för arbetsgarantin.  
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7. Bilagor 

 

De första 3 bilagorna består av frågeformulär som använts vid alla intervjuer: Ett formulär för chefen 

för kompetensutvecklingen på TTAB och ett formulär för f.d. projektledare för Klivet. Det tredje tillhör 

de intervjuade/mailade konsulterna. Därefter följer mailet som skickades till de respondenter som fick 

sina enkät via mail, Efter detta följer sammanställningarna av de transkriberade intervjuerna. Först för 

TTAB chefen, sedan Klivets f.d. .projektledaren och därefter TTABs konsulter. 

 

Bilaga 1 – Intervjuguide till f.d. projektledaren för Klivet, Johan Brinck 

 

Bakgrund till Klivet 

- Vilka teorier/tankar och idéer ligger till grund för utformandet/startandet av projektet? 

- Var Klivet utformat efter någon specifik modell/metod? 

- Hur ser samarbetet ut mellan er partners? (arbetsförmedlingen, Södertälje kommun och företagen 

involverade.) 

- Vilka utmaningar mötte ni i början av projektet?  

- Skulle det skilja sig om ni var företag? 
- Vad tror du är största problemet för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden/ inte söka 

hjälp? 

 

Hur såg ert program ut? 

- Gör ni tester innan ni tar in ungdomarna? 

- Hur ser den individuella handlingsplanen ut? 

- Vilka kurser/utbildningsprogram erbjuder Klivet ungdomarna? 

- Vad innebär social kompetens och hur utvecklar ni den? 

- På vilket sätt får dessa ungdomar det stöd, vägledning som de behöver för att vara redo 

         Och rustade för att komma in på arbetsmarknaden? 

 

 

Vilka resultat har Klivet haft på samhället? 

- Har ni nått ert uppsatta mål? 

- Vilken respons har ni fått från samhället? 

- Vad i projektet tror du har haft mest betydelse för ungdomarna? 

- Vilka har varit effekterna och svårigheterna med projektet? 

- På vilket sätt har Klivet bidragit med att skära ned arbetslösheten i Södertälje? 

- Vad var skälen till att projektet lades ner? Vad kunde ni ha gjort annorlunda? 

- Hur skulle man kunna förbättra sättet att arbeta med dessa ungdomar i samhället? 
- Vilka råd/tips kan ni ge företag/ projekt som vill arbeta med samma syfte? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide till chefen för kompetensutvecklingen för TTAB, Fayyad 

Assali 

 

Bakgrund till Telge Tillväxt 

– Vilka teorier/tankar och idéer ligger till grund för utformandet/startandet av projektet? 

– Är Telge Tillväxt utformat efter någon specifik modell/metod? 

– Hur ser samarbetet ut mellan er partners? (arbetsförmedlingen, Södertälje kommun och företagen 

involverade.) 

- Vilka utmaningar mötte ni i början av projektet? 

- Största problemet för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden/ inte söka hjälp? 

 

Hur ser ert program ut? 
- Gör ni tester innan ni tar in ungdomarna? 

- Hur ser den individuella handlingsplanen ut? 

- Vilka kurser/utbildningsprogram erbjuder Telge tillväxt ungdomarna? 

- Vad innebär social kompetens och hur utvecklar ni den? 

- På vilket sätt får dessa ungdomar det stöd, vägledning som de behöver för att vara redo och rustade för 

att komma in på arbetsmarknaden? 

 

Vilka resultat har Telge Tillväxt haft på samhället? 

- Har ni nått ert uppsatta mål? 

- Vilken respons har ni fått från samhället? 

- Vad i projektet tror du har haft mest betydelse för ungdomarna? 

- Vilka har varit effekterna och svårigheterna med projektet? 

- På vilket sätt har Telge Tillväxt bidragit med att skära ned arbetslösheten i Södertälje? 

 

Hur ser ni på framtiden? 

– Vad är era framtida planer och mål? 

- Hur ska ni gå tillväga för att nå dit? 

- Hur skulle man kunna förbättra sättet att arbeta med dessa ungdomar i 
samhället? 
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Bilaga 3 – Intervjuguide till TTAB konsulter 

 

 Kan du berätta lite om dig själv? 

- Ålder 

- Uppväxt 

- Familj  

- Skola 

- Arbete 

 

 Erfarenheter efter skoltiden? 

- Arbete 

- Utbildning 

- Åtgärder; gjort något annat? 

- Kontakt med myndigheter?  

- Kontakt med Telge Tillväxt, när och varför tog du kontakt med dem? 

- Hur länge var du arbetslös? 

- Största problemet för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden/ inte söka hjälp? 

 

 

 Vad betyder Telge Tillväxt för dig? 

- Möjligheter  

- Begränsningar 

- Relation till coacherna 

- Nya perspektiv 

- Det bästa du vet? 

- Det besvärliga(i början)? 

 

 Nuvarande livssituation  

- Sysselsättning 

- Beskriv din situation idag 

-  

 Framtid 

- Hur ser du på din framtid? 

- Närmsta tiden 

- Drömmar 

- Telge Tillväxts roll 
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Bilaga 4 – Mail till respondenter 

 

God eftermiddag 

Jag heter Lourd Isho och studerar vid Södertörns högskola. Jag går ett program som heter Språk, Kultur 

och marknad- inriktning mellanöstern. 

För tillfället skriver jag och en väninna (Jasmine Ågren) vår uppsats som heter: 

 "TTAB. En sluss för ungdomar in i arbetslivet. 

– En komparativ fallstudie". 

I vår studie jämför vi TTAB med Klivet; arbetssätt, resultat etc.  

Vi har skrivit in frågorna i ett dokument, och du kan besvara frågorna direkt i filen. 

De svar som du kommer besvara kommer vara anonyma och ditt namn kommer bytas ut mot annat 

fiktivt namn. 

Mailet som du nu får är som en försäkran på vår beskrivning av studien och på att vi inte kommer 

använda dina svar till annat. 

Vi är återigen mycket tacksamma för att du kan besvara våra frågor. De är 5 st., och under varje fråga 

finns stödord för dig så att du kanske också kan skriva en mening utifrån stödordet. 

Tipsa gärna om du har någon vän på Telge Tillväxt som också kan tänka sig att besvara frågor. 

 

Lycka till, och vi är tacksam m om vi får mailet de närmaste 2 dagarna så vi hinner ta in den i uppsatsen. 

 

Vänliga hälsningar 

/ Lourd Isho och Jasmine Ågren 
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Bilaga 5 – Intervju med Johan Brinck. f.d. projektledare. 

 

Vilka teorier/idér låg bakom Klivet? 

 

Vi följde ingen given teori. Vi hade mycket erfarenhet om gruppen (arbetslösa ungdomar). Så  vi skrev 

en ansökan till EFS . Jag tycker det handlar mycket om att arbeta med actionsinriktad forskning. 

Handlar om att möta behovet som finns hos ungdomar. När projektgruppen tillsattes så  var jag 

projektledare. Mitt syfte var att ha så stor spridning bland personalen som möjligt. De viktigaste var att 

de brann för målgruppen och att de hade olika kompetenser. Eftersom vi ligger i södertälje så är det 

redan mycket mångfald. För oss är det en verklighet vi lever i vilket gör attmångfald kommer blir 

automatiskt. Det som var intressant var att få olika kompetenser. Vi vill inte att alla skulle vara 

socionomer. Vi hade en mångfald av olika kompetenser. Poliser, socionomer, fritidsledare och jag själv 

är ekonom. Ungdomar som kom in var först och främst från Försörjningsstöd men det kom också 

ungdomar från Arbetsförmedlingen och IV programmet. 

 

Alla ungdomar som kom till försörjningsstöd kom direkt till klivet. Jag tycker att ingen ska lära sig 

försörnjningsstöd och det var vår uppgift att matcha ut dem till arbete, studier eller starta eget. I 

mottagningen arbetade 4 socionomer samt ett pedaggosiskt team arbetade med olika pedagogiska 

verktyg. Vi arbetade mycket i grupp. När ungdomar hjälper varandra så blir det oftast bäst. De hade 

reflekterande tid och i gruppen så stöttar och hjälper man varandra. Vi hjälpte och lärde dem även  

presentationsteknik och få upp ett nätverk. Många av de försvann i väg på anställningar efter vår hjälp. 

De som inte kom vidare då hade vi något som vi kallar traineespår. Vi hade flera spår inom trainee som 

t.ex  Innovationstrainee, scania, bygg mfl.playmaker m.fl. 

 

Scaniatrainee: Vi hade avtal med Scania vi erbjöd  platser på scania. Vi anställde ungdomarna vi KVA 

som vi hade fått igenom. Det gjorde att ungdomarna fick en första anställning. Vi ställde som  motkrav  

mot scania att ungdomarna får gå alla internutbildningar de har lust med. Ungdomarna fick  först intro 

och sen arbeta på bandet eller med montering. De fanns inte så många av Scanias egna personal som 

ville gå på internutbildningar så de fyllde inte alla platser så det var inga problem med det kravet. En 

kille gick alla han kunde gå på och det slutade med att han bara hade en utbildning kvar att gå och det 

var som kvalitetssäkrare. I slutet av den praktiken fick alla som ville stanna kvar och få vanlig 

anställning.  
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Det var så vi arbetade ofta med näringslivet. Mycket med industri. Byggspåret var ett samarbete med 

studieförbundet/vuxenskolan.  De hade köpt en lokal men inte råd att rusta den och då klev vi in och 

frågade om att starta ett byggspår. Vi  anställde två stycken arbetsledare tio stycken 

ungdomar.Studieförbundet/vuxenskolan stod för materialet och vi byggkraften. De flesta av de 

ungdomarn gick vidare till arbete eller lärlingsplats.Det handlar om att möta ett intresse och 

engagemang jag som medarbetare kan höja dem.  

 

Vi fick in 9 stycken tjejer till Klivet och de ville inte gå Scania eller byggspår.  Så vi frågade dem helt 

enkelt:  vad kan ni? Vad gör ni på er fritid?  

Efter att de hade svarat så kom dem själva på, om de inte inte arbeta med det här med andra. Så de blev 

så dem Playmakers. På så  sätt kan de komma in på äldreboenden och spela med pensionärerna. De hade 

dansmatta, sångspel, frågespel och liknande.De blev sponsrade med tvspel av en av de större 

spelföretagen. De var ett lyckat projekt och de blev uppmärksammade och var på svenska mässan för att 

visa sin idé. Alla tjejerna fick arbete efter halvåret som Playmaker. Många blev aktivitetsledare på 

äldrehemsboenden. De viktigaste är att de får en första start och referenser och självförtroendet. 

Av de 48 traineer med hjälp från Södertälje med de som fick anställning ett halvår av Södertälje 

kommun kommun var över 82 procent kvar i anställning. Allt som allt blev kostnaden för Södertälje 

kommun 7400 kr totalt.Då har vi inte räknat in socioekonomiska kostnader. Jag räknade ut en breakeven 

efter ett halvår men det blev bättre än så. Blev mer eller mindre plusminus noll.  

 

Jag kan säga att det var ett lyckat projekt. Mycket var ju gruppen. VI hade en A nivå på kärnämnen. Vi 

fick en en hel del från IV som inte klarade IV och anställde en lärare som hjälpte med dem. Det var en 

mindre grupp och läraren fick fria händer. Vi erbjöd svenska, engelska och matte på a nivå.  

 

Vilka utmaningar och svårigheter mötte ni med projektet? 

Utmaningar som vi mötte utmaningar i början av projektet. Att det var en fyrkantig oganisation, 

kommuner är inte så dynamiska. Var tvungen att motivera varför jag ska anställa en fritidsledare med en 

knapp utbildning mot utbildade socionomer. Man var tvungen att formulera annonserna på så vis att de 

var många som sökte. Jag tror det handlar om att bryta ett tänk och norm. Jag kom till ett redan startat 

projekt Jag fick frågan om jag ville gå in som projektledare. Då gjorde jag det men ville ha fria tyglar. 

Och det fick jag, blev enhetschef för att kunna anställa de jag ville. Det unika med det här ESFprojektet 

är att normalt hamnar det under en enhetschef  men här fick jag bli enhetschefen för att ha fritt i sina 

former. Annars så står det inte fritt. Projektet var på ca 9 miljoner, vi hade problem med finansiering 
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60% egenfinansiering och 40% esf. KVA gav väldigt mycket finanisering så istället för 9 miljoner blev 

det 30 miljoner. Det var spännande att kommunen vågade ta steget. Det var bra med en ekonom i 

bakgrunden. Jag kunde göra kalkyler om vinster och liknande. 

 

En annan utmaning med projektet var konflikter i personalgruppen. Vi var tvungen att göra en nystart. 

Mottagarna kände att det är vi som kan, coacherna och sen pedagogerna var vildhjärnor vilket gjorde att 

det blev motpoler och de började stöta ut andra grupper. Målet är att få ut ungdomar. Så jag valde att 

blanda om i grupperna. Så persoal i mottagargruppe fick pröva på andra uppgifter och tvärtom.  Det 

gjorde att alla fick insyn vad de gjorde och det höll i några månader seda så ville de ville ju göra det 

arbete som de hade sökt för. De ändrade tillbaka men de hade mer förståelse. 

 

I början var många ungdomar sura första veckan för att de inte ville göra det för att få försörjningsstöd. 

Men Klivet blev populärt så att andra ungdomar började ringa och fråga om de fick vara med. Men de 

fick inte vara med för att de inte fanns mer pengar. Det är ett dilemma i många projekt,  att de ungdomar 

som inte har försörjningsstöd och därmed ingen kostnad för samhället så kan de inte delta. Men de som 

har försörjningstöd då vill man ha bort de kostnader men har man inte kostnad så kommer man kanske 

få dem och då kostar de samhället. Jag tycker att de viktiga är att man har behov av verksamheten. Att 

arbeta mot behovet av ungdomar det gör att man särskiljer individ med  individ. 

 

Vi i Klivet hade några individer som deltog hos oss men som senare bara kunde sluta dyka upp eller 

missa möten och liknande. Vi åkte hem till de och frågade varför de  inte deltog och då kom det fram att 

de inte klarade av att sitta i grupp. Eftersom de kunde inte vara i större grupper så fick de komma till 

mindre grupper och då bildades step4life som finansierades av samordningsförbundet som var ett 

försteg till klivet.  Grupperna var aldrig större än 5 personer och de deltog i klivet och step4life 

samtidigt. Vi hjälpte också till med individer som egentligen var ”färdigbehandlade”  men de behövde 

t.ex hjälp med att kliva upp på morgonen och skapa rutiner. Vi såg att det fanns ett behov av Step4life 

och ett liknande projekt startade senare i hela Södertörn och kallades Spången.   

Svårigheter med projekt är att man måste testa olika idéer och man använder sig av Trial and error 

metoden. Först prövar man och sen får man ta några steg och backa för att sen gå framåt. 

Det finns också svårigheter mellan projekt och linjeorganisation. Man måste anpassa efter målgruppen. 

När man arbetar med linjeorganisation så gör man den så kostnadseffektiv som möjligt men problemet 

är att individen inte är optimal. Vi hade en pott pengar som vi kunde disponera. 
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Vad i projektet har haft mest betydelse för ungdomarna? Vilka tips kan du ge projekt med 

samma syfte 

 Att man har någon att lita på, att man fick utrymme och ta ansvar. Fick självfötroende. Annars så 

förminskar man människor, det handlar mycket om en värdegrund hos de som arbetar. Vi har de till låns 

innan de går ut i arbetslivet. Projektet lades ner på grund av ekonomi. När projekt lyckas är på grund av 

eldssjälar. De som arbetade med projektet blev uppplockade av andra projekt de spreds hejvilt . När 

projektet höll på att ta slut så letade folk efter andra projekt. Ett sånt här projekt kräver mycket pengar 

och alla hade nog inte fått vara kvar utan fått gå så det hade inte blivit lika bra. Vi hade mycket OCN 

pedagogik i början på projektet, Mycket av dem som gick IV. I slutet blev det att folk sökte direkt till 

Ivprogrammet. Mycket av det vi gjorde i klivet kan jag se i andra projektet.  

Tipset till andra projekt:bind inte upp allt kapital innan projektet startar. Se till att det finns 

svängutrymme till flexibelt lärande. 

 

Ni tog inte inspiration av något annat projekt? 

Man har sneglat lite på örebros projekt/modell. OCN kommer från urfraft. Open college network. När 

man la ner industri i manchester så behövde man skola om folk och då försökte man ta tillvatra på 

arbetarnas kunskap. Man gjorde att man fick en check och sen en OCN poäng och efter din 

praktikperiod så har du ett meritvärde så visst de vad de hade lärt sig. OCN är ett kvalitetsarbete av 

lärande.Att lära genom praktisk lärande. 

Vad som är viktigt är att få igång ett kreativt tänkande hos ungdomar.  
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Bilaga 6 – Intervju med Fayyad Assali-Chefen för kompetensutvecklingen på TTAB  

 

Fayyad Assali 

Fayyad har studerat Företagsekonomi med Finansiering som inriktning vid Södertörns högskola 2006-

2009, samt vid Stockholms universitet där han läst Mellanöstern och Nordafrika studier 2009-2012. 

Under studietiden arbetade han som personligassistent för företaget ELMA personlig assistans AB i 

Södertälje. Efter sin examen arbetade Fayyad för företaget Ericsson AB som en Accounts payable 

services. Klivet hos TTAB fick han efter sin examen och fick tjänsten som ekonomiansvarig, senare 

som kompetensansvarig och därefter började han arbeta som personalansvarig och chef för 

kompetensutvecklingen i företaget.   

 

Syfte/Mål 

TTAB 

Fayyad delar med sig av företagets visioner och mål som då är halverad ungdomsarbetslöshet i 

Södertälje vilket ska uppnås under en treårsperiod. Målgruppen som företaget valt att fokusera på är 

personer i åldrarna mellan 18- 24. 

De är vuxna människor och iden med företaget som är ”att rusta upp ungdomarna, ge de rader på CV 

och göra de arbetsredo och attraktiva för företag”, nämner han. 

Under samtalets gång betonar Fayyad flera gånger att målet är att få ut ungdomar och de vill helst inte 

behålla de. Han berättar att:  

”Vårt arbete är att få ut folk så vi brukar säga att vi är det enda företaget som vill bli av med sina 

anställda.”.  

Han berättar att företaget ämnar förändra ungdomars sätt att se på arbete och arbetslivet samt motverka 

och förebygga risken att unga hamnar utanför arbetsmarknaden, och därtill ändra samhällets syn på 

ungdomar som ska ses som en kvalificerad tillgång som kan göra nytta. 

 

Arbetssätt och utmaningar 

TTAB 

Därefter berättar han om samarbetet som TTAB har med Arbetsförmedlingen vilket utgör en stor del av 

arbetssökande och anordnandet av rekryteringsträffar där ungdomar bjuds in för en rekryteringsträff, en 

presentation om företaget hålls och därefter görs intervjuer med en och en för att kunna se om dessa är 

lämpliga för att gå vidare med TTAB.  



55 

 

Jobbcoachande utgörs som tidigare nämnt av arbetsförmedlingen, dock innehar företaget 6 arbetsledare 

som finns till hands i företaget under dagen. Innan arbetsledaren intar sin position så går denne en intern 

kurs i coachande. Coachande består av grupp och individanpassad coachning, där ungdomarna har 

möjlighet att träffa dessa. 

Arbetsledarnas mellanålder på TTAB ligger på ca 35 år, och de har olika bakgrund och erfarenheter av 

arbete. 

Arbetsförmedlingens insats utgörs som tidigare nämnt av att bland annat anordnande av 

rekryteringsträffar samt olika utbildningar som syftar till att rusta ungdomarna.  TTAB kontaktar 

Arbetsförmedlingen och ber de anordna en rekryteringsträff för ungdomarna. Under denna träff brukar 

Fayyad Assali som är chef för kompetens utvecklingen samt en arbetsledare från företaget träffa 

ungdomarna och hålla en presentation om företaget därefter hålls snabbintervjuer.  

 

Vidare, under de kommande fyra veckorna av praktik beslutas det om ungdomarna ska anställas och bli 

konsulter eller inte.  Den första anställningen varar i 3 månader, och vid förlängning så blir det i 

ytterligare 3 månader.  När konsulten anses göra ett bra arbete förlängs anställningen med ytterligare tre 

månader. Dock kan den längsta perioden som konsulten kan vara kvar hos TTAB är i 1år.  

Ungdomarna som söker sig till TTAB varierar och speglar en mångfald när det gäller ålder, etnisk och 

kulturell bakgrund, dock är det strikta regler när det gäller att det svenska språket är det enda språket 

som kan användas i Telge Tillväxts AB ’s lokaler. 

Så beskrivs 

“En bred mångfald: har vi är bland konsulterna. vi har folk från Afrika, Skandinavium, Mellanöstern, 

Latinamerika. Segregeringen som finns i skolan finns inte här, för här är vi en mångfald och det är en 

arbetsplats. Svenska språket är det som gäller så att alla känner sig delaktiga… 2-3 personer som 

kommit in har gått i SFI men deras svenska språk förbättrades markant när de började här. En av 

personerna fick arbete därefter på kommunen.”  

     Den första tiden i TTAB innebär kommunala arbeten. Kommunen, som är företagets största kund, 

hyr in ungdomar och köper upp olika uppdrag. 

”Veckans aktiviteter är uppdelade där 80 % utgörs av arbeten och praktik måndag-tisdag, torsdag-

fredag, medan de resterande 20 % som då är på onsdagar utgörs av arbetesökande och olika 

utbildningar.” 

     Dagarna börjar med en samling som arbetsledarna håller inom grupperna där arbetsuppgifter tilldelas 

och förklaras. Därefter åker arbetsledarna med varsin grupp av konsulter (ungdomar) med varsin 

minibuss och arbetsdagen börjar, och senare tas två pauser; en frukost paus och en lunchpaus.  
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De tillgängliga utbildningarna som TTAB erbjuder via arbetsförmedlingen är: röj såg, motorsåg, 

körkort, väktare, och de mest populära utbildningarna är Coop-kassa, truck.  

Andra utbildningar som ungdomarna vill söka till kan Telge Tillväxt endast hjälpa till med CV 

skrivandet, ingen förtur innehas. Lönen får deltagarna 4 dagar i veckan medan den 5:e dagen får som 

aktivitetsstöd. På onsdagarna så tillbringas dagen med Arbetsförmedlingens coacher som hjälper 

konsulterna med rekrytering och sökande av arbete. 

 

Utmaningar som tidigt dyker upp vid varje rekryteringsträff som Arbetsförmedlingen anordnar för att 

rekrytera konsulter. Han betonar att motivation och förtroende behöver visas så att företaget kan satsa på 

ungdomarna och säger att: 

”Först och främst handlar det om att hitta folk som är motiverade. Ser vi att de sover på mötet och inte 

verkar motiverade så sållar vi bort de, för då kommer de försvinna efter några dagar… Tycker vi är de 

är bra så tar vi in de på 4 veckors praktik, och under den tiden får de känna efter vad de tycker om 

arbetet, och vi känner också efter… Vi arbetar 7-16, så det handlar om motivation, ansvarstagande, vi 

arbetar ute, och det är inte alla som klarar av det. Men klarar man av det så vinner man vårt 

förtroende... ” 

 

Ytterligare utmaningar som företaget mött på sedan starten så omnämner han tre olika faktorer bland 

annat där första hindret (motivation) är nämnt ovan, själva rekryteringen där vid inkallelse rekryteringen 

så kan Arbetsförmedlingen ombeds boka träff med cirka 50 personer. Av dessa så kan 25 personer 

närvara. Av dessa 25 så är det endast 15 som kan anses vara aktuella. Fayyad berättar vidare att på 

jakten efter konsulter så tappar de många och uttrycker det på detta sätt. 

”… Folk sållas bort på vägen. Vissa är duktiga på att sälja in sig själva men dem vill inte arbeta...” 

     

Detta kan bero på dålig motivation, förklarar han som kan vara på grund av lång arbetslöshet. Första 

halvåret kan den arbetslöse söka arbete, men när man inte får svar så ger ungdomen upp. 

Fayyad berättar om ett problem som företaget haft och som var att få deras konsulter att arbeta på 

gröntjänsten som innebär utearbete, men detta problem har dämpats när ungdomarna väl kommit in och 

arbetar med ungdomar i samma åldrar, på så vis så vill man arbeta med gröntjänst. 

”Tjejer med invandrarbakgrund har haft lite svårt för gröna tjänster, och som lösning på det så har vi 

försökt utveckla det till Vit- tjänst inom kommunen, och med Vit-tjänst menas arbete inom vård och 

butik. Dock har den gröna tjänsten den största delen av arbete den första perioden som ungdomarna 

vistas hos dem.” 
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En annan utmaning som företaget mött på sen starten är just segmentet ungdomar och han förtydligar 

det och berättar att flera ungdomar som söker sig till dem har mentaliteten hos dessa länge varit inställd 

på skolan och att vissa vill inte arbeta. Vissa av ungdomarna har ofta haft sjukskrivningar, sen ankomst, 

mobilanvändande på arbete. 

Frågan ställs om hur företaget säljer in sig hos andra företag och då säger han: 

”Jag ringer till företag och säger att vi har utbildat ungdomar och vet vad de går för, och då bryter 

man det här tänket om ungdomar om att ungdomar inte kan arbeta… 

Får manin en fot där, så skickar jag iväg nån' som jag har förtroende för … det handlar om 

matchning… ” 

 

Fayyad påpekar att företaget vill inte bara sälja och rekrytera utan de vill även ändra ungdomars syn på 

arbete och där fortsätter han berätta om en annan utmaning som de mött på och fortfarande möter. Han 

säger att: 

 ”… det handlar inte alltid om att man tycker om det utan det kan vara att man klarar av det fysiskt och 

psykiskt och då är den här personen lämplig… arbete måste inte vara något roligt... inte som ett första 

arbete i alla fall.”  

 

Vidare uttrycker Fayyad sin oro över dagens ungdomar som verkar ha en förvrängd bild av arbete och 

arbetslivet. Han uttrycker sin oro och säger att: 

”… Jag tror att vi är en generation som är för kräsna, folk som varken har utbildning eller erfarenhet, 

men ändå vill man arbeta med drömjobb även om man är 20 år.”  

 

För att spinna vidare på det påstående så ställdes frågan om vad han anser gjort att dagens ungdomar fått 

en förvrängd bild av arbetslivet, och då berättar han om staden Södertälje som är en speciell stad där det 

börjat råda en specifik kultur. Han kallar det för 

 ” … en kultur som är oberoende av nationalitet.”  

Vidare säger han: 

”...  man är uppvuxen i en tid där samhälle och föräldrar... ja, alla säger att du kan bli vad du vill. Men 

de säger inte att du måste arbeta för det... 

Vad gäller Södertälje så har du utanförskap och segregering och det kommer leda till: man tappar 

hoppet, i och med att det finns en arbetslöshet bland unga och äldre så blir det vanligt... begreppet 

(arbetslöshet) har normaliserats. Och tanken på att man aldrig svälter. Ja, att man har socialtjänsten. 

och sen så har du föräldrar och vänner som är arbetslösa, så ses det som vanligt... ” 
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Den största utmaningen som företaget har är just ekonomin, som kan påverka framtida resultat och 

företagets framtida existens, och han klargör att: 

”Det vi behöver göra är att öka säljandet så att vi kan stå på egna ben ekonomiskt efter 2013... För det 

spelar ingen roll hur bra resultat det ser ut, det måste finnas hållbara resultat.” 

 

Fayyad brukar hålla presentation om TTAB för både medarbetspartner för företaget samt andra företag 

och talar om pressen som kan kännas på sådana möten: 

”vi sitter på möten med företag och så vill de så gärna se resultat, men det är inte många som vill 

engagera sig i att vara med och skapa resultat… Skulle det här ge bra resultat: dels kommunalt få ut 

folk från försörjningsstöd. ja, så socioekonomiskt, så har du tjänat mycket pengar som minskar på 

kommun… Kommunen måste tro på det här och företagen, då kan det gå runt. 

I början tog vi in alla bara man hade motivationen, men nu måste vi tänka strategiskt för att kunna 

leverera…  

 

Resultat 

TTAB 

De hittills uppnådda resultat som TTAB kommit upp i är anställningen av 262 personer hos dem. Och 

detta resultat enligt Fayyad omfattar resultat från 2011 till och med den 31 oktober 2012. Under år 2011 

gick cirka 65 % vidare till arbete och studier och 72 % i medelvärde gått vidare till arbete och studier 

under de åren.  

Scania har hittills anställt 6 personer, vidare har Astra Zeneca tagit in 5 personer. Tiotal har gått till 

Mekonomen, 5 personer till Telge AB.  

 

TTAB’ s framtida existens som kommer att bestämmas efter en utvärdering (och resultat) som ska ske 

efter tre års period beror först och främst om ett ekonomiskt oberoende. Detta ekonomiska oberoende 

kan endast ske genom 2 faktorer, berättar Fayyad den första faktorn är att öka de befintliga företagens 

engagemang. Alltså att befintliga samarbetspartner tar in (fler) konsulter från företaget, vilket kan endast 

ske genom en god matchning mellan uppdrag och konsulter. Detta kan uppmuntra fler utomstående 

företag att börja hyra in konsulter.  

 

” … många misstag begicks de första 6 månaderna, men nu ar vi inte ar råd med att begå misstag... För 

företagets överlevnad så måste företaget leverera rätt kompetens till rätt arbete… Företagen är svårare, 

för inte alla partner har använt oss tillräckligt…   
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Inte alla har inte engagerat sig tillräckligt… fortfarande är det svårt att få folk att tro på oss i och med 

att det är ett nytt koncept i Södertälje, och sen att det är ungdomar... och man tror ungdomar har 

jargong ”  

Den andra faktorn handlar om att övertyga kommunen att TTAB skapar nytta för Södertälje kommunen 

genom att förändra det socioekonomiska läget i kommunen, genom att fler förses med arbete, betalar 

skatt- vilket ger ekonomin i kommunen en lyft och lättar på den ekonomiska bördan. Därför ställdes 

frågan om vad för respons som de hittills fått av kommunen, och så löd hans svar: 

”De e nöjda… 37 % av de som har kommit brukade få försörjningsstöd innan, men vi behöver att det är 

ett bestående resultat så att det blir mer förtroende. Vi är inte där än men vi är på god väg.” 

Vidare berättar Fayyad att för att detta ska ske krävs det en strategisk- schematisk förflyttning såsom han 

kallar det, där s.k. förflyttning med jämna mellanrum sker, berättar han. Med förflyttning avses det att i 

och med att olika konsulter befinner sig i olika stadier gällande att vara arbetsredo på olika sätt, både 

socialt och arbetsmässigt, där en del befinner sig nära arbetsmarknaden. Alltså finns det i denna grupp 

folk som är nära arbetsmarknaden. Dessa har erfarenheter och/- eller utbildningar.  

Medan en annan del konsulter befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Dessa beräknas vara hos TTAB 

i upp till 1 år, då dessa är i behov av coachning.  

Med jämna mellanrum behövs det en förflyttning, berättar han, av grupper upp till nästa nivå när de 

börjar anses vara redo för nästa nivå. 

Sedan så innehar företaget en grupp konsulter som varken är för nära eller för långt ifrån 

arbetsmarknaden och dessa kan vara i behov att endast finns på TTAB en liten period innan de går 

vidare till arbete. 

262 ungdomar har mellan 2011-2012 anställts av företaget. Bland dessa hade ca 37 % fått bidrag 

från försörjningsstöd innan. 72 % i medelvärde av dessa 262 personer har gått vidare till arbete 

och studier under de åren. År 2011 gick 65 % av ungdomarna vidare till arbete och studier. 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

Bilaga 7 – Intervju med Regina, konsult hos TTAB 

 

Personligt 

Regina är en snart 22 år gammal och gick grundskoletiden i Åkerskolan som ligger i Åkers styckebruk. 

Och valet av gymnasie blev barn och fritidsprogrammet på Thomasgymnasiet som ligger i Strängnäs. 

Innan Telge Tillväxt så var hon arbetslös i ungefär 1 år och nu har hon varit på Telge Tillväxt i snart 8 

månader.  

 

TTAB och dess roll 

Sin kontakt med TTAB tog lite tid för det blev en miss mellan arbetsförmedlingen och Telge Tillväxt. 

Hon tror mycket på att dagens ungdomar är för lata och bortskämda. Dem flesta vill nog ha arbete dem 

vet att de inte kan få och många vill inte ha dem där första "skitjobben" vilket kanske inte alltid är så 

bra, för börjar du där nere så kan du alltid ta dig uppåt. Vilken kan leda till att du får ditt drömjobb  till 

slut. 

TTAB har varit en enorm upplevelse där platsen och människorna har lärt henne att det verkligen finns 

än värld där ute. ”Visst det kanske inte alltid har varit så kul att arbeta i typ 20 minus grader men man 

kämpa sig igenom på grund utav sina kompisar man har i sin grupp som man verkligen trivs med och 

det gör ju alltid arbetet roligare. ” 

 

Nuvarande livssituation och framtidsplaner 

Regina är fortfarande kvar på Telge Tillväxt men hon fick en uthyrning för ungefär en månad sen så nu 

är hon på sodexo där hon arbetar som städare på AstraZeneca. 

Framtiden ser ljus ut, anser Regina, men det hon mest hoppas på är att hon i framtiden ska ha ett arbete 

som hon kommer att trivas med. 
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Bilaga 8 – Intervju med Josse, konsult hos TTAB 

 

Personligt 

Josse är 20 år, född och uppvuxen i Södertälje men bor Järna. Hon har 2 äldre syskon och växte upp 

med en ensamstående mamma. Efter att Josse tog examen från Vendela Hebbe gymnasiet i Södertälje så 

var hon ledig hela sommaren och till hösten skrev hon in sig på arbetsförmedlingen men började inte på 

TTAB förrän juni året därpå.  

 

TTAB och dess roll 

Josse tror att svårigheter att få ett arbete kan bero mycket på erfarenhet men sedan också på hur 

arbetsmarknaden ser ut. De som vill anställa kan välja och vraka bland ansökande. Man måste vara 

självständig och sticka ut ur mängden, anser hon. 

Det besvärliga i början hos TTAB var att försöka få plats i gruppen. Det positiva som TTAB har är att 

konsulter hjälper varandra, får utbildning, och att det är en god sammanhållning på arbetsplatsen.  

Hon har varit uthyrd till Telge kundservice där hon svarade på frågor om återvinning. Ofta har hon blivit 

uthyrd till butik. Gröntjänst var dock det alla fick börja på. Och i dagsläget har hon0 varit på TTAB 

drygt 1 år. 

Tiden hos TTAB har gjort att Josse bl.a. vuxit mycket som person, fått mycket utbildning, bra kontakt 

med chefer, och kollegor. Hon har även provat på att få ha ledarerfarenhet när hon lett gruppen som hon 

är i. Det bästa hos TTAB är mångfalden, tycker Josse: ”man får inte bara utbildning utan möten med 

andra människor.” 

 

Framtid  

Synen på framtiden ser bättre ut just nu, med hjälp av TTAB. Hon har sökt för att plugga utomlands och 

vill arbeta inom filmindustrin. TTAB har spelat en ganska stor roll när det gäller hur hon ser på sin 

framtid. TTAB har bevisat att hårt arbete lönar sig vilket ger en självsäkerhet. 
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Bilaga 9 – Intervju med Cissi, konsult hos TTAB 

 
Personligt 

Cissi är 22 år gammal, uppväxt i Kongo Kinshasa och är fransktalande. För 5 år sedan flyttade hon till 

Sverige med sin mamma och lilla syster och bodde i Vällingby. Därefter flyttade hon till Södertälje med 

sin kille där gick hon 1år på IVIK, och sedan 3 år på gymnasiet. 

Cissi har ingen arbetslivserfarenhet innan hon började hos TTAB och ingen eftergymnasialutbildning 

heller. Genom arbetsförmedlingen i Södertälje fick Cissi kontakt med TTAB. Och tiden innan det hade 

hon varit arbetssökande i 3 månader. 

Det största problemet för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden är att finns brist på arbete i 

Sverige särskilt i Stockholm, Och för nuvarande har hon varit på TTAB i 6 månader. 

 

TTAB och dess roll  

För Cissi betyder TTAB möjligheter, arbetslivserfarenhet, äventyr, kontakt, vänskap, stolthet, då det lärt 

henne nya principer och ändrat vanor. 

Det bästa hos TTAB är att det finns ett lyssnande öra och ledare som vill ens bästa, anser hon. 

Det besvärliga för henne i början var att hon kände ingen jämfört med andra, då jag inte kommer från 

Södertälje och inte kände någon, men allteftersom så gick det bra. 

  

Nuvarande situation och framtidsplaner 

Just nu arbetar hon som vikarie på en förskola och får se vart det kommer att leda. 

Inför framtiden så tänker Cissi utbilda sig till sjuksköterska, och försörja sin familj. TTAB har således 

spelat en stor roll för Cissis arbetsliv eftersom tiden hos TTAB inneburit att konsulter får bra referenser 

och cv. Utöver detta gav det henne ökad självsäkerhet. 

”… jag tror på själv nu mer än jag kunde göra 3 eller 4 år sen.”  

- Cissi 
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Bilaga 10 – Intervju med Engla, konsult hos TTAB 

 
Personligt 

Englas är 19 år gammal. Hon är född och uppvuxen i Sverige, dock har hon tidigare även bott i 

Tyskland, därför har hon gått i skolan i både Tyskland och Sverige.  I Sverige gick Englas på 

Igelstavikens gymnasium: Barn och fritidsprogrammet, och tog studenten sommaren 2012.  Under 

denna sommar arbetade hon som personlig assistent och därefter följde det arbete inom café, bibliotek, 

Telge bostäders/återvinnings Kundservice. Hon har även arbetat som mötesbokare. För tillfället arbetar 

Englas på Telge energi. Och tiden hos TTAB för Englas har varit sedan december 2012 och kommer 

vara det fram till augusti 2013.  

 

TTAB och dess roll 

ENGLA tog kontakt med arbetsförmedlingen som skickade henne på ett möte för TTAB och där hade 

hon en intervju och fick en plats på TTAB. Tiden då hon var arbetssökande var i ungefär 3 månader. Det 

största problemet för ungdomar att få arbete är att de är alltför ”bekväma”. ”De (ungdomarna) vill ha 

arbeten serverade på ett silverfat. De krävs mer än att bara skicka in ett gammalt cv. Man måste förstå 

att man inte alltid får arbetet man sökt. Man måste söka flera tjugotal arbete för att få 2-3 intervjuer. ” 

Det finns många möjligheter med TTAB, anser Englas, där vissa går till studier direkt och andra kan till 

och med få en fast anställning genom TTAB. 

Såsom alla människor är olika så är även coacherna det. Dock har Englas haft en bra relation med de 

flesta arbetsledarna.  Det bästa hon vet hos TTAB är att man träffat så många nya människor och fått 

nya vänner.  

Något som TTAB kan förbättra på är att variera arbetsuppgifterna, och inte enbart gröntjänst i början. 

Det mest besvärliga för Englas i början var de tidiga arbetstiderna som hon hade. För henne var det svårt 

att vakna när det var snöstorm ute. Men idag har hon inga problem att stiga upp tidigt.  

 

 Nuvarande situation och framtidsplaner 

 Just nu arbetar hon på Telge Energi, men börjar på ett annat arbete i mitten av juni. Då kommer hon att 

få vara gruppledare för alla ungdomar som sommajobbar.  Detta pågår bara under sommaren alltså. 

sedan har hon planer på att börja studera igen men vet Inte riktigt vad ännu.  

Englas berättar att hon tar dagen som den kommer men vill gärna gå en utbildning i framtiden. Just 

därför har hon bestämt mig för att börja studera. Kanske till socionom.  

 

”Telge tillväxt har spelat en viktig roll i mitt liv. Dels för att man fått nya vänner men även för att man 
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förändras som person, man ser på saker ur en annan syn, man får ett nytt tankesätt och genom TTAB 

har jag fått många möjligheter hon annars inte hade fått.  Man lär sig att allt i livet inte kommer gratis 

man måste arbeta för allt. Just detta måste många unga lära sig. ” 

- Engla 
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Bilaga 11 – Intervju med Nick, konsult hos TTAB 

 
Personligt 

Nick är 20 år, uppvuxen i Taxingen utanflr Nykvarn men bor i Södertälje. Grundskolan gick han på Lillhaga 

skolan (Nykvarn), och gymnasievalet blev Torekällgymnasiet (Södertälje). Nick hade endast haft praktik 

innan han började på TTAB. Och beräknat tilldagsläget så har Nick varit på TTAB ca 5 månader nu. 

Efter gymnasiet hade han inget arbete, kunde inte hitta något heller. Nick har Träarbetare som 

grundutbildning under gymnasiet.  

Kontakten med Telge Tillväxt fick han via Arbetsförmedlingen i mitten av december 2012. Efter gymnasiet 

så var han alltså arbetssökande i 3 månader innan han kom in till TTAB. 

Vid frågan om vad han anser största hindret/ svårigheten för ungdomar att komma in i arbetslivet så utryckte 

han sig med att ”Inte nog med erfarenheter som många arbete kräver, vi ungdomar får inte nog med 

erfarenhet från skolor och då blir det svårt för oss att söka arbete, många har inte den sortens utbildning 

heller till den sortens arbete. Många har inte råd till körkort heller och då blir det dubbelt så svårt att 

komma in i arbetsmarknaden eftersom körkort är så beroende i dagens läge.” 

 

TTAB och dess roll 

Coacherna är suveräna som hjälper en om man behöver det, de är ärliga och vill hjälpa ungdomar att komma 

in till större arbete, ansåg Nick.  

Det bästa Nick vet hos TTAB är sin arbetsledare och flera av arbetskamraterna 

Det som däremot är mindre bra hos TTAB var att få alla att arbeta eftersom det är inte många som arbetar 

eller anstränger sig i arbetet. 

Det besvärligaste för honom Nick i början var alla nya människor, och att man vågade knappt prata med 

någon förutom arbetsledaren men inom 1 vecka så gick det bättre och tillslut så kopplade man goda 

kontakter med de andra konsulterna och arbetsledare 

  

Nuvarande situation och framtidsplaner 

Idag är han inhyrd till Peab Drift & Underhåll i 3-5 månader, mitt arbete är att plocka skräp på förskolor, 

skolor, gymnasier, gruppboende; allt som Telge Fastigheter äger.  

Vad gäller framtiden så ansåg han att det var svårt att veta, dock vet Nick att allt ser mycket bättre ut efter att 

ha varit på TTAB och fått så mycket hjälp med CV och Personliga brev, även intervju träningar etc. 

Nicks största dröm är att bli soldat inom försvarsmakten och arbeta inom försvaret i några år men hans andra 

drömmar är att bli Snickare (grovsnickare/träarbetare) inom byggindustrin. 
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”Innan jag började på Telge Tillväxt så kollade jag hela tiden efter ett och samma arbete yrke, vilket var 

snickare/träarbetare. Men nu efter några månader inom TTXAB så har allt förändrats, jag söker andra 

arbete yrken som; skogsbrukare, snickare, lagerarbetare. Mina planer har förbättrats och ser en bättre 

framtid inom arbete” 

- Nick 
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Bilaga 12 – Intervju med Naramsen, konsult hos TTAB 

 
Personligt 

Naramsen är 20 gammal, född och uppvuxen i Södertälje, dock har Föräldrarna sina rötter i 

Mellanöstern. 

Han gick grundskolan i Wasaskolan och sedan valde han Teknikgymnasiet med inritning på El-linjen. 

Familjen består av mor och far med 6 syskon. Fadern arbetar medan modern är arbetslös.  

Två av syskonen arbetar men resterande är unga och går fortfarande i skola. 

 

Mellan skola och TTAB 

Efter skoltiden blev det inget arbete inom el och därför arbetade han inom lager och restaurangen och 

hade andra arbete dock inga inom sitt utbildningsområde. 

 

Genom AMS fick Naramsen gå en intervju för TTAB och valdes därefter vidare att arbeta för TTAB. 

Naramsen hann vara arbetslös i mindre än 1 månad innan han började i TTAB. 

 

Största problemet för ungdomar ansåg Naramsen beror på individen och arbetsmarknaden(brist på 

arbete) 

 

 Telge Tillväxt och dess roll  

Enligt Naramsen har TTAB gett honom mycket och ändrat hans sätt att tänka och agera med att hitta 

arbete. 

”Jag kunde ha varit en soffpotatis. ja, kanske fortfarande sökt och sökt efter arbete hemma och tröttnat.. 

Det har gett mig möjligheten att utvecklas som person och ändrat min strategi med att söka arbete. Det 

har gett en mycket… De har värsta kontakterna… Tiden hos TTAB får en att tänka till. Man vaknar, blir 

mer mogen. inte för att man var dum innan. Men man ser allt på ett annat sätt. man tänker mer och 

planerar sin tid.” 

Det bästa TTAB är att de är angelägna om ungdomar, och att deras fokus inte enbart ligger på att tjäna 

pengar, utan de vill ungdomarnas bästa, anser Naramsen. de bidrar med att förändra negativa trender. 

Det mindre bra hos TTAB är inte mycket ansåg Naramsen, dock ansåg han att det jobbiga var när TTAB 

en tid hade mindre bra ekonomiskt vilket resulterade i att konsulterna fick mindre betalt i 

arbetstimmar… Ett till minus är att de ger dåligt betalt på övertid. 
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Nuvarande situation och framtidsplaner 

Nu är han uthyrd till ett företag i Järna som tillverkar pooler. Efter uthyrningen tror han inte att han får 

fortsatt anställning då han tyckte att det jobbet är ett säsongsarbete. 

 

Vad gäller framtiden efter uthyrningen så planerar Naramsen – om inte han får arbete, antingen söka till 

någon högskoleutbildning och lämna El-linjen bakom sig eller så tar han emot tjänsten som pool-

företaget möjligen erbjuder. 

 

En stor dröm som Naramsen har är att bli filmregissör, men det är långt bort. 
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Bilaga 13 – Intervju med Filip, konsult hos TTAB 

 

Personligt 

Filip är en kille på 20 år som bor centralt i Södertälje och har spenderat halva sitt liv här. Är dock född och 

uppvuxen i Stockholm. Filip har gått på gymnasiet Västanås- Idrott, Hälsa & Kost-programmet. Och sedan 

den 26 september 2012 har han arbetat på arbetat på Telge Tillväxt. 

 

Erfarenheter efter skoltiden?  

Efter skoltiden dröjde det inte länge fram tills han började på TTAB vilket gav honom kortare uppdrag på 

ungefär 15 olika företag har han fått känna och det har vart väldigt varierande när det gäller sysslorna och 

har även arbetat väldigt mycket på grön tjänst vilket innebär yttre skötsel.  

Telge tillväxt tog kontakt med mig då honom hade vart arbetslös i tre månader efter han slutat på gymnasiet.  

Brist på erfarenhet och rädsla att ge ungdomar chansen är det väl största problemet för ungdomar i jakten på 

att få arbete. 

 

TTAB och dess roll 

En slags mellanstation för att få arbetslivserfarenhet och chansen till att ha ett arbete.  

Relation till chefer och så vidare är väl olika ifrån individ till individ men Arbetsledarna är dem som har 

störst betydelse, anser han. 

Man får ju mer pengar av att arbeta än att vara arbetslös.  

Det negativa med Telge Tillväxt är att dem högsta cheferna bara bryr sig om siffror istället för ungdomar då 

dem vill gå i vinst. Det svåraste har däremot varit att få in morgonrutinen i början tror Filip. 

 

Nuvarande livssituation och framtidsplaner 

För tillfället arbetar Filip och är arbetssökande. Han bor i sin lägenhet och arbetar och tittar väldigt mycket 

på fotboll(AIK). 

Får Filip inte ett annat arbete vid årsskiftet så kommer han börja plugga. 

Hans dröm är att få en stabil ekonomi, fastanställning och försöka resa minst en gång per år. 
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Bilaga 14 – Intervju med Emil, konsult hos TTAB 

 
Personligt 

EMIL är 22 år, född och uppvuxen i Södertälje och bor just nu i Forsbacka i Södertälje. Emils pappa är 

grek och Emils mamma är svensk. EMIL har fyra yngre syskon. Tog examen från Djurgymnasiet. 

Efter examen så har EMIL haft praktikplatser tills han för ett år sen började på TTAB. Han kom i 

kontakt med TTAB efter att ha varit kontakt med arbetsförmedlingen. 

EMIL tror att den ekonomiska krisen kan ha påverkat varför det är så hög arbetslöshet bland ungdomar. 

Även att ungdomar inte är den arbetskraften de letar efter. Emil tycker också att det kan vara så att 

ungdomar är för fina för till exempel städjobb och liknande.  

 

TTAB och dess roll 

TTAB har betytt mycket för honom. Jobbet har gett honom arbetslivserfarenhet, truckkörkort och annat. 

Under tiden på TTAB så har han haft gröntjänst och varit uthyrd till Södertälje kommun och Skanska.  

EMIL tycker sig ha en bra relation med coacherna på TTAB. Det bästa med att vara en del av TTAB är 

att ha fått träffa många vänner medan det sämsta är att man under tiden har varit jobbsökeriet och att gå 

upp tidigt på morgnar. TTAB har jobbsökardagar då man får hjälp att söka arbete. Emil tycker att känns 

jobbigt att söka arbete medan man redan har ett. För tillfället är han tjänstledig och provjobbar just nu 

som tidningsutdelare på morgonen. Emil hoppas få stanna på det arbetet men har också sökt 

filmvetenskap på högskolan till hösten och hoppas senare att arbeta utomlands eller med tecknad film.  

 

”TTAB har hjälpt mig att vidga mina vyer och gett mig värdefulla tips när jag söker arbete. Vissa tror 

att de ska kunna komma ut på andra arbete tidigt men finns tålamodet och inte ger upp så lönar det 

sig.” 

- Emil 

 


