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Nyheter från Temagruppen Unga i arbetslivet
Temagruppen unga i arbetslivet har nu varit aktiva
i ett år. Sedan vi skickade ett informationsbrev till
er i februari har mycket hänt. Vi vill därför berätta
vad vi gör just nu och vad ni kan förvänta er inom
en snar framtid. Sedan sist har kansliet förstärkts
med Lidija Kolouh, utredare på Ungdomsstyrelsen
med 50 procent i temagruppen samt Petra Jansson,
kvalificerad handläggare i ungdomsfrågor på Arbetsförmedlingens huvudkontor med 30 procent i temagruppen. I slutet av nyhetsbrevet finns temagruppens
kontaktpersoner för regionkontor och processtöd i
regionerna namngivna. Tveka inte att kontakta oss
om du har frågor! I bilagan finns en lista med temagruppens kommande konferenser i samverkan med
olika aktörer.
Kartläggning av projekt
Precis innan sommaren skickade temagruppen ut en
webbenkät till de projekt som enligt ansökan inom
PO2 har unga deltagare. Enkäten ställer frågor om
målgruppen – vilka unga finns i projekten och hur
kommer de till projektet, arbetssätt och metoder som
används i projektet, yrkesgrupper som finns med,
hur och vad som valideras, hur deltagarnas lärande/
utveckling dokumenteras och hur och om de har en
lärande utvärdering och om målet är att projektet
ska övergå till ordinarie verksamhet. Inom en månad
kommer en utförlig rapport. Tveka inte att kontakta
Magnus Björkström om du vill veta mer. Nedan
kommer en liten aptitretare av resultaten utifrån 64
projekt som jobbade enbart med unga inom PO2.
På vår webbplats finns frågeformuläret i sin helhet.
www.temaunga.se
De hinder som unga i projekt har
På frågan om hur länge de unga deltagarna varit
utanför arbete eller studier uppger projekten att 40
procent av de unga deltagarna varit utanför i mer än
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ett år. På frågan om de ungas hinder för sin etablering får vi fram en mycket komplex bild. Här har de
uppgett hur stor andel av deras unga deltagare som
har ett visst hinder. Procentsatsen är sedan ett medelvärde för 64 projekt som arbetar enbart med unga.
Allra vanligast är svaret ofullständig utbildning.
Olika typer av psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar finns också i hög grad enligt projekten.
Temagruppen vill dessutom gärna uppmärksamma
regionkontoren på att projekten uppger att så många
som var fjärde deltagare har problem i hemmet. Allt
talar för att de unga som finns i projekten har en
komplex problematik som projekten måste hantera.

Projektledaren fick ange hur stor andel av deltagarna som hade följande hinder för sin etablering

Medelvärde

ej avslutad gymnasieutbildning

40 %

ej avslutad grundskoleutbildning

17 %

starkt begränsade kunskaper i svenska språket

8%

fysisk funktionsnedsättning

5%

psykisk funktionsnedsättning

24 %

läs- och skrivsvårigheter

18 %

ADHD–diagnos eller annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

16 %

depression

15 %

social fobi

11 %

intellektuell funktionsnedsättning

9%

historia med missbruk av alkohol eller andra droger 13 %
historia med kriminalitet

10 %

unga deltagare (16-24 år) som har barn

9%

problem i hemmet

26 %

annan problematik

19 %
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Temagruppens prioritetsområden och en
metodguide på webben
Som konsekvens av kartläggningen och utifrån de
behov vi identifierat har temagruppens kansli beslutat att prioritera några olika arbetssätt och metoder
som ska lyftas fram på webben i en metodguide:

För ytterligare information, vänligen kontakta följande personer i kansliet eller besök vår webbsida:
www.ungdomsstyrelsen.se/temaunga eller
www.temaunga.se

OCN, navigatorliknande verksamhet, ELD, 7-tjugo,
Lärlings- och yrkesutbildning, Entreprenörskap,
Transnationalitet, Coachning/vägledning, Stöd för
struktur i vardagen/friskvård och metoder att kartlägga den unges livssituation. Arbetet har kommit
olika långt och kommer att göras tillgängligt i takt
med att det färdigställs.

Nationellt:
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Styrgruppen för temagruppen har dessutom prioriterat följande fördjupninga. Arbetet har kommit olika
långt och kommer att göras tillgängligt i takt med att
det färdigställs.
1. Unga utanför. Registerstudie och analys av temagruppens aktörer. Hur många är de, och var finns
de? Unga under 18 år – hur gör man i projekten?
2. Ungas kunskaper om och erfarenheter av socialförsäkringen/arbetslöshetsförsäkring/ ekonomiskt bistånd. Intervjuundersökning i samarbete med projekt
och temagruppens organisationer.
3. Studie av framgångsfaktorer för feriejobb och
dess koppling till utbildning och framtida arbetsliv. Uppföljning av SKL och Arbetsförmedlingen av
feriejobbssatsningar.
4. Arbetsgivarundersökning. En undersökning till
arbetsgivare som anställer unga – vad gör en person
anställningsbar? Nästan alla projekt jobbar med
praktik som metod i samverkan med projekt svarar
vi på frågan; hur ser bra praktik ut? Ett samarbete
mellan temagruppens organisationer och arbetsgivarorganisationer.
5. Studie angående situationen för unga med funktionsnedsättning. Samarbete med de projekt som
arbetar särskilt med unga med funktionsnedsättning
och kunskapsöversikt från de i temagrupperna ingående organisationerna.
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Förutom medverkan i olika regioners nätverksträffar
kommer temagruppen under hösten 2010 att medverka vid ESF-dagen 2010 – en dag om och för unga i
arbetslivet. Den 4 november samlas representanter från
projekt av stor variation och många andra i Örebro för
att utbyta erfarenheter om ungas möjligheter i arbetslivet. Hur tar vi vara på unga människors kunskaper,
engagemang och vilja att vara delaktiga på arbetsmarknaden i Sverige? Läs mer på:
www.esf.se
Ungdomsstyrelsens Rikskonferens 30 november och
1 december
I samband med Ungdomsstyrelsens Rikskonferens på
Münchenbryggeriet i Stockholm håller temagruppen i
fem seminarier. Läs mer på:
www.ungdomsstyrelsen.se/rikskonferens
2C. Att ge sig själv jobbet – hur gör man?
Hur kan man väcka arbetslösa ungdomars handlingskraft så att de själva kan förändra sin situation? Entreprenörskap och coachning är två metoder som sätter
individen i centrum. Ung Företagsamhet och Ibility
diskuterar utifrån sina egna erfarenheter och berättar
vad som har varit framgångsrikt i deras eget arbete när
det gäller vägen till arbete.
Semnarievärd: Peter Pedersén, temagruppen.
Medverkande: Torild Carlsson arbetsmarknadspedagog Ibility. Helena Fond konceptansvarig Ung Företagsamhet
1C. Säkra rätt kompetens!
Fyrtiotalisterna går i pension. Nittiotalisterna går utan
jobb. Men behöver det vara så? Ungdomsgruppen är
rekordstor och arbetslösheten är hög samtidigt som det
är många pensionsavgångar med efterföljande arbetskraftsbrist. Svenskt Näringsliv, TeliaSonera, branschorganisationerna IUC och Almega berättar tillsammans
med andra om hur man kan slå flera flugor i en smäll!
Seminarievärd: Magnus Björkström Temagruppen &
Ungdomsstyrelsen
2A. Ungdomsutbyte och internationella erfarenheter - ett sätt att bryta ungas utanförskap?
På europeisk nivå pågår flera program och initiativ
som syftar till att öka ungas rörlighet mellan länder.
Hur kan man arbeta med dessa frågor lokalt? Hur kan
man nå ut till olika delar av ungdomsgruppen och hur
kan internationella erfarenheter fungera för att bryta
ungas utanförskap? Vid seminariet berättar två verksamheter om sitt arbete. Second Chance School från
Haga gymnasium (Norrköpings kommun) anordnar
utlandspraktik för unga inom det individuella program-
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Mötesplatser under hösten

met. Second Chance School finns i flera länder runtom
i Europa. Gymnasiet deltar också i nätverket E2C-Europe där liknande verksamheter träffas en gång per år.
Deltagare från olika länder ges då möjlighet att träffas
och utbyta erfarenheter. Projektet Trans-Sam (Transnationell samverkan för ungas etablering i arbetslivet)
utvecklar arbetet med praktik i ett annat land för unga
16–24 år med misstänkt eller konstaterad funktionsnedsättning som riskerar långvarigt utanförskap på
arbetsmarknaden. Med stöd från Europeiska socialfonden driver stiftelsen Actíva projektet i Örebro län från
september 2009 till februari 2012.
Seminarievärd: Oscar Svensson Temagruppen &
Ungdomsstyrelsen.
Medverkande: Representanter från Second Chance
School och Trans-Sam, Liene Ledaine EU-programmet
Ung och Aktiv, Ungdomsstyrelsen.
3C. Livsfarliga broar - om osäkra övergångar mellan skola och yrkesliv.
Övergången från skola till arbetsliv är en osäker resa
för många ungdomar. Denna period har också blivit
allt längre och mer komplex. På det här seminariet presenterar två forskare på området sina resultat. Seminarievärd: Susanne Zander Temagruppen & Ungdomsstyrelsen.
Medverkande: Anna Angelin Lunds universitet, Lena
Lidström Umeå universitet.
4C. Lärling! En snabbare och säkrare väg till yrkeslivet?
Under lång tid har Sverige försökt återskapa en lärlingsutbildning. Norge har lyckats. I det här panelsamtalet diskuteras vad vi i Sverige kan lära oss av
tidigare misstag och vad vi kan lära oss av den norska
modellen. Sara Martinsson från IFAU är författare
till rapporten Vad var det som gick snett? som är en
utvärdering av försöket med lärlingsanställningar som
arbetsmarknadsprogram 2006-2007. Peter Holmberg
är huvudsekreterare i Nationella Lärlingskommittén
där Skolverket och tio ledamöter som representerar
arbetslivets parter och branscher ingår. Alla är de direkt berörda av det pågående försöket med gymnasial
lärlingsutbildning.
Seminarievärd: Susanne Zander Temagruppen &
Ungdomsstyrelsen. Moderator: Sven Sundin Skolverket/Temagruppen Unga i arbetslivet.
Medverkande: Sara Martinusson IFAU. Peter Holmberg Nationella Lärlingskommittén. Karl Gunnar Kristiansen seniorrådgiver, Utdanningsdirektoratet, Norge.

