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1 Beskrivning 

1.1 Bakgrund 

Blekinge har ända sedan 2011 varit det län i Sverige där ungdomsarbetslösheten varit högst, 

trots flera olika projekt från arbetsförmedlingen och andra aktörer som syftat till att minska 

arbetslösheten bland unga människor. I januari 2014 uppgick arbetslösheten bland Blekinges 

unga män och unga kvinnor till 28 procent av den registerbaserade arbetskraften. Siffran var 

den högsta i Sverige och översteg riket med 12 procentenheter. Arbetslösheten har sedan dess 

minskat år för år men andra län i landet har minskat mer och Blekinge har en hög andel unga 

utanför arbetsmarknaden.  

Blekinges kommuner, Länsstyrelsen Blekinge, Landstinget Blekinge, Arbetsförmedlingen, 

ALMI Företagspartner, Blekinge Tekniska Högskola och Region Blekinge kraftsamlade och 

skapade 2013 Ungdomskraft Blekinge där det tydliga målet var att tillsammans arbeta för att 

halvera ungdomsarbetslösheten till 2017. Genom samverkan mellan parterna och 

tillvaratagande av de goda exempel som har kunnat visas har olika projekt bedrivits i regionen, 

med eller utan externt finansiellt stöd, som har visat sig vara framgångsrika. 2014 beslutade 

alla kommuner i Blekinge att genomföra projektet “ Blekinges Unga Lyfter” som en del i 

arbetet för att minska ungdomsarbetslösheten i Blekinge. Resultatet av projektet har varit att 

kommunerna i Blekinge har kunnat samla allt stöd till unga på fem lokala Navigatorcentrum. 

Det regelbundna erfarenhetsutbytet mellan olika parter och projektledare av olika projekt där 

unga var målgruppen i länet, t.ex. Liv i Livet från Landstinget Blekinge, Ung Framtid från 

Arbetsförmedlingen och Kaos Kompaniet, har varit en styrka och basen till uppbyggnad av en 

regional samverkan och medvetenhet om utmaningar.  

Antalet arbetslösa ungdomar fortsatte att minska kraftig under 2016, men trots minskningen 

uppgick ungdomsarbetslösheten till 20,4 procent av arbetskraften i december, vilket är något 

högre än i Gävleborg (20,2 %) och den högsta ungdomsarbetslösheten i landet. Nivån är 

fortsatt långt högre än i övriga län i Sverige. 

Karlskrona med 17,4 procent och Karlshamn med 20,2 procent hade en lägre 

ungdomsarbetslöshet än den i Olofström, 20,4 procent. På senare tid har även utvecklingen i 

Ronneby varit förhållandevis positiv, och kommunen har inte längre den högsta 

ungdomsarbetslösheten i landet (27,3 %). Samtliga kommuner i Blekinge hade alltså en 

ungdomsarbetslöshet på minst 18 procent, vilket är långt över riksgenomsnittet på 11,5 

procent. 
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I 2016 gjorde de olika parterna en överenskommelse att genomföra en målgruppsanalys för 

ungdomar arbetssökande i Blekinge.  De upplevde att instrumenten för att fånga upp 

målgruppens behov var för grova och analysen otillräcklig för att kunna ha tillfredställande 

kunskap att agera utifrån.  Projektet Målgruppsanalys unga arbetssökande i Blekinge startades 

i januari 2017 som ett år samverkansprojekt mellan Region Blekinge, Kommuner i Blekinge, 

Landstinget i Blekinge och Arbetsförmedlingen och blev bland annat finansierat av DUA 

medel (Delegationen Unga i Arbete). Under 2017 har olika insatser såsom intervjuer drivits 

för att samla kunskap om målgruppen och ta fram en kvalitativ analys med hjälp av 

kunddriven verksamhetsutveckling som metod för att utforma vägarna ut mot 

arbetsmarknaden ur en kundperspektiven. 

I september 2017 var 1 400 personer i åldern 18-24 år utan arbete, vilket är 274 färre än för 

ett år sedan och motsvarar 17,4 procent av arbetskraften. Länets ungdomsarbetslöshet har 

därmed minskat fyra år i rad, och minskningen var även i september klart större än för riket. 

Trots detta hade Blekinge landets högsta ungdomsarbetslöshet, marginellt högre än Gävleborg 

(17,1 %). 

1.2 Beskrivning av projektet 

Projektet ”Målgruppsanalys unga arbetssökande i Blekinge” har pågått under året 2017 med 

syfte att skapa en djupare förståelse för ungas behov i Blekinge. Det har varit ett 

samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Landstinget Blekinge, region Blekinge och 

kommunerna i länet finansierat av DUA medel. Samtliga parter i Blekinge hade vid projektets 

start en ambition att identifiera vilka utmaningar unga i Blekinge upplever för att etablera sig 

på arbetsmarknad och vilka aspekter påverkar deras jobbsökande. För att besvara syftet har 

unga i Blekinge och några representanter från olika aktörer intervjuats.  

En god kännedom om målgruppen Blekinges unga var och är en förutsättning för att utforma 

utvecklingen av stöderbjudande till unga och deras etablering på arbetsmarknad i Blekinge. 

Kunskap och analys av målgruppen är viktiga verktyg för att utforma nya insatser som ännu 

mer kan förenkla inträde på arbetsmarknaden ur kundperspektiven. Därför har projektet 

fokuserat sig på att skapa en djupare förståelse för ungas behov i Blekinge och vilka 

utmaningar de upplever för att etablera sig på arbetsmarknad. För att besvara syftet har unga 

i Blekinge och några representanter från olika aktörer intervjuats. 
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1.2.1 Syfte och mål 
Projektets mål har varit att i slutet av 2017 ta reda på vad ungdomar i Blekinge upplever, tycker 

och tänker avseende arbetsmarknaden och behov av stöd för att söka arbete. Samt vad som är 

viktigt för dem och vilka behov de har för att lyckas.  

Projektet har haft två målsättningar. Den första har varit att göra en analys av statistiken av 

ungdom arbetslöshet i Blekinge för att identifiera delgrupper och hitta mer data och 

parameter. Den andra har varit en kvalitativ analys som projektet har tagit fram genom 

djupintervjuer med unga, fokusgrupper och workshops.  

1.2.2 Metod/Modell 
Syfte av projektet var att skapa en djupare förståelse för målgruppen unga arbetslösa i 

Blekinge och vilka utmaningar de upplever för att etablera sig på arbetsmarknad. Därför har 

det varit viktigt att använda Kunddriven Verksamhetsutveckling som strukturellt hjälpmedel 

för att genomföra den kvalitativa analysen som tagit största delen av projektet. Det är ett 

metod- och processtöd, benämns även som servicedesign eller tjänstedesign som utgår från 

kundernas behov och drivkrafter och som kombinerar djup kundförståelse med idé utveckling.  

Under april-oktober månad har djupintervjuer, fokusgrupper och workshops med unga 

mellan 18-25 år och representanter från övriga aktörer genomförts för att samla in kunskap 

om målgruppen. 

Målet med enskilda intervjuer med ungdomarna har varit att komma fram till en djupare 

förståelse för vilka behov målgruppen har. Fokusgrupper har använts för genomföra öppna 

diskussionen med målgruppen och få möjlighet till att ställa bestämda frågor samt komma 

fram till en tydlig grupps samtyckte. Workshops med olika aktörer och ungdomar har använts 

som verktyg för idégenrering, erfarenhetsutbyte och för att få in kunskap och feedback från 

vad ungdomar och/eller olika aktörer själva skulle önskas finnas angående stöd. 

Rekrytering av ungdomar till fokusgrupp skedde genom förmedling av kollegor på 

Arbetsförmedlingen eller på Navigatorcentrum och projektledare på projektverksamhet med 

inriktning mot unga. Rekrytering av intervjupersonerna skedde också genom förmedling av 

kollegor men främst genom att de blev tillfrågade av projektledare på Arbetsförmedlingen eller 

Navigatorcentrum eller i samband med olika evenemang. Sociala medier har också blivit 

använda för att marknadsföra möjligheten till att påverka och bli intervjuad. Frågan av att vara 

med på intervju ställdes till flera ungdomar utan särskilt hänsyn till bakgrunden, kommun 

eller möjligt ”målgrupps” tillhörighet. Därför är de olika parameter såsom kön eller 

utomeuropeisk bakgrund inte jämlikt fördelat.  
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Före och under intervjun har etiska hänsyn tagits genom att ge tydlig information och att fråga 

efter samtycke till att delta i undersökningen. De unga som intervjuades försäkrades att 

uppgifterna skulle behandlas konfidentiellt genom att namn inte skulle visas under analysen 

genomgång och i slutrapporten. Djupintervjuerna och fokusgrupper varade i genomsnitt i ca 

90 minuter och ett protokoll med några fasta frågor har använts för att kunna hålla en röd tråd 

under intervjun. Med ungdomarna genomfördes intervjuerna till exempel på skolan, på 

Arbetsförmedlingen lokaler eller på Navigatorcentrum. 

1.2.3 Projekt genomförande 
Projektet har blivit indelat i tre faser som kan identifieras som förberedelse, genomförande 

och avslutande fas.   

 

Under första fasen har tiden investeras för att formulera målet med uppdragsgivare. De olika 

uppdragsgivarna har blivit intervjuade för att få kunskap om de olika förväntningarna i 

projektet och vilka erfarenheter de hade i deras organisation om målgruppen. En workshop 

med hjälp av en extern processledare har genomförts tillsammans med uppdragsgivare och 

representanter från Navigatorcentrum i olika kommuner för att ta fram gruppens 

förväntningar och behoven som projektet skulle svara till. Utifrån material från enskilda 

intervjuer och material från workshop har en projektplan och en tidsplan skrivits.  

Efter att projektplan och tidsplan har blivit fastställt från styrgruppen har analysen av den 

befintliga statistiken genomförts. Syfte har varit att kunna få en bild över målgruppen utifrån 

statistiken från olika aktörer.  
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Med syfte att samla in kunskap om målgruppen har sen genomförts olika intervjuer i både 

enskilda samtal och gruppsamtal. Utöver det har dialogen med olika aktörer, observationer av 

kollegor under deras träffar med ungdomar och en aktiv omvärldsbevakning pågått med målet 

att kunna samla in bra information om målgruppen och kom fram till en bredd kunskap och 

helikopterperspektiv.  

Under hela projektet har regelbundet kontakt med uppdragsgivare och samarbetspartners 

hållits genom att närvara på olika möte/nätverksplatsformar, enskilda träffar samt dialog via 

e-post eller telefon. Detta dels för att få in viktigt erfarenhetsutbyte och dels för att säkerställa 

att projektet utvecklades i linje med förväntningar. Resultat från intervjuer med ungdomar 

har också presenteras under projektet genomgång till olika aktörer som kan vara nyckel 

partners för utvecklingen av stödet till unga arbetssökande i Blekinge.  

Sista delen av projektet har investeras för att skriva slutrapport och för att stödja utvecklingen 

av idéer för kommande insatser genom workshop med uppdragsgivare och anställda på 

Arbetsförmedlingen och Navigatorcentrum.  

Bl. a. har projektet genomfört dessa aktiviteter: 

- Två workshop med styrgruppen i projektet 

- En workshop med anställda på Arbetsförmedlingen i Blekinge som jobbar med unga  

- En workshop med anställda på Navigatorcentrums 

- En workshop med ungdomar 

- Gruppintervjuer med 66 ungdomar  

- Enskilda djupintervjuer med 40 ungdomar 

1.2.4 Erfarenheter 
Statistik om målgruppen unga är svårt att samla in och ofta är bristfälligt. Flera organisationer 

och myndigheter är inblandat och de har inte en ömsesidig jämförelse av varandras data, ofta 

på grund av sekretess plikt. Så att det är svårt att få en exakt bild av den dolda arbetslösheten. 

Statistiken på lokal och regional nivå är svårt att ta fram från databas såsom SCB när det gäller 

t.ex. pendlings attityder eller andra frågor. Nyckeltalen blir ofta för lite i statistiken, d.v.s. för 

få personer inblandat, och därför kan statistiken vara missvisande eller kan inte visas på grund 

av för lite nyckeltal. Statistiken som bäst kan hjälpa att få en bild av den dolda arbetslösheten 

bland unga är denna som Temaunga har tagit fram om ”Unga som varken arbeta eller 

studerar”, tyvärr är senaste från 2014 och i Blekinge har hänt stora förändringar i målgruppen 

unga arbetslösa under senaste tre år (bl.a. på grund av hög konjunktur, invandringen av unga 

med utländsk bakgrunden och utvecklingen av KAA arbete i olika kommuner). 
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Nyckeln för att samla in kvalitativa data har varit att vinna förtroende hos ungdomar genom 

att intervjuaren presenterade sig själv personlig, gav ett tydligt syfte med intervjun och 

förklarade varför deras erfarenhet ansågs som viktigt. Det har varit betydelsefullt att tydlig 

berätta syfte med projektet och att deras erfarenhet skulle användas för att utforma insatser 

till unga i framtiden. Några hade svårt att se deras sina berättelse som viktiga på grund av 

deras låga självkänsla med tackade ja till intervjun dels för nyfikenhet och dels för att kunna 

vara delaktiga i utvecklingen av insatser i länet. Majoriteten av dem som hade varit med på de 

olika fokusgrupperna tackade inte ja till intervju, troligtvis eftersom de tyckte att de redan 

hade bidragit till analysen.  

Det har varit viktigt att ha ett protokoll med frågor till både fokusgrupper och intervjuerna för 

att kunna hålla ett råd tråd under analysen. Däremot har det varit angelägen att inte styra 

intervjun utifrån protokollet och anpassa sig till individen och berättelse.  

Fokusgrupperna har gett bra resultat men när unga med utländskbakgrunden var närvarande 

har det varit svårare på grund av tolkningsbehov. I fall en person har brist på språkkunskap 

är enskild intervju mest effektiv för att gå in på djupet i berättelse och ge till individen den 

tiden som behövs för att uttrycka sig. Öppenhet i gruppen spelar en stor roll i utvecklingen av 

diskussionen och framgången av en fokusgrupp. I grupperna där individerna kände varandra 

och det fanns öppenhet i gruppen har diskussionen varit bättre och individerna kände sig fria 

till att stå för sina åsikter. I grupperna där unga kände inte varandra försökte individen ofta 

att ge ett svar som låg nära till vad gruppen förväntade sig. Under enskilda intervjuer har 

individen varit mindre påverkat av vad gruppen eller en stark individ i gruppen tyckte och 

kunde uttrycka sig fritt. Att genomföra intervjuerna fördomsfritt är angelägen för att individen 

ska öppna sig och känna sig trygg i att berätta sina upplevelser.  
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2 Unga i statistiken 
I detta kapitel kommer att presenteras statistik om ungdomar i Blekinge. Mer statistik kan 

man läsa i delrapport om statistik som är en bilaga i slutet av denna rapport. Statistik samlades 

med hjälp av olika statistiska underlag såsom Statistiska centralbyrå statistik, statistik från 

Temagruppen unga i arbetslivet1 om unga som varken arbeta eller studerar samt statistik från 

Arbetsförmedlingen om arbetssökande.   

2.1 Demografi 

Ungdomarna utgör en förhållandevis liten del av befolkningen i Blekinge. I 2016 var 18 323 

ungdomar mellan 15 och 24 år folkbokförda i Blekinge, det är 19,3 % av befolkning i arbetsför 

ålder (16-64 år). Bland dem fanns den största årskullen bland 24-åringar och den minsta bland 

15-åringar. Andelen har sjunkit 0,6 procentenheter från 2013. Den demografiska minskningen 

i gruppen 15-24 år speglas också på rikets nivå där andelen unga har sjunkit en procentenhet 

från 2013 till 2016, från 19,8 till 18,7 procent.2 

Av ungdomar mellan 15 och 24 år folkbokförda i Blekinge i 2016 var majoriteten män, 10155 

män respektive 8168 kvinnor. Den största skillnaden mellan män och kvinnor fanns bland 

årskullarna i ålder 21-24 år. Karlskrona var kommunen med mest folkbokförda unga i 

jämförelse med de andra kommunerna i länet och de äldre åldersgrupperna är mest 

representerad i kommunen, troligtvis dels på grund av Blekinge Tekniska Högskola och dels 

för Försvarsmakten.  Ronneby och Karlshamn ligger ganska nära varandra i antal 

folkbokförda följt av Sölvesborg och Olofström. 

 

                                                           
1 Temagruppen finansieras med stöd av Europeiska Socialfonden i samarbete med Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor, Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket, Försäkringskassan, Skolverket, Norden Välfärdscenter, 
Kronofogden samt Sverige Kommuner och Landsting. Det övergripande gemensamma syftet är att samverka för att 
motverka strukturer som hindrar ungas etablering på arbetsmarknad. 
2 SCB statistik, Folkmängd efter region, ålder och år. 



Målgruppsanalys unga arbetssökande i Blekinge Unga i statistiken 
 
 
 
  
 

12 
 

2.1.1 Utrikes födda  
Utrikes födda unga mellan 15 och 24 år utgjorde i 2016 en liten del av befolkningen i 

åldersgruppen även om det har ökat ganska kraftig från 11,6 procent i 2010 till 18,6 procent 

2016. Utvecklingen reflekterar den på rikets nivå som också har haft en ökning av 5 

procentenheter från 12,3 procent i 2010 tills 17 procent i 2016, en procentenhet mindre än 

Blekinge. Ökningen kan förklaras med att invandringen av personer födda utanför Sverige har 

under senaste åren varit större än utvandringen av utrikes födda.3  Bland både inrikes och 

utrikesfödda unga mellan 15-24 är majoriteten män i Blekinge. 

 

2.2 Unga sysselsättningsgrad och utbildning 

2015 var cirka 6762 unga i ålder 16-24 sysselsatta. Ungas sysselsättning variera över året då 

antalet sysselsatta ökar under sommaren.4 I Blekinge var sysselsättningsgraden 18,7 procent i 

2015 för unga i åldern 16-19 år och 55 procent för unga i åldern 20-24 år. Det fanns små 

skillnader mellan sysselsatta kvinnor och män, under 2015 var 3280 unga kvinnor och 3482 

unga män sysselsatta. Det är de högsta nivåerna sedan 2008. 

Branscher där flest ungdomar sysselsätts i Blekinge är vård o omsorg med 18 procent, handeln 

13 procent, industrin 12 procent, företagstjänster 10 procent och bygg 9 procent. Från SCB 

statistik går det att se att det finns några branscher i Blekinge där ungdomar är mest 

överrepresenterade, det är hotell och restaurang med 140 procent större andel jämfört med 

hela befolkningen, handeln 60 procent större andel och bygg 9 procent.5 

                                                           
3 Statistiska centralbyrån (2016) Integration: Rapport 9, Integration – utrikes föddas etablering i arbets- och 
samhällslivet. 
4 SOU 2017:19. Uppdrag: Samverkan. Steg på vägen mot fördjupad lokal samverkan för unga arbetslösa. Stockholm: 
Fritzes, s. 9 
5 Statistik från Arbetsförmedlingens statistik avdelning. 
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2015 deltog totalt cirka 9215 personer i åldrarna 16-24 år i de studieformer som omfattas av 

statistiken från SCB vilket utgör 55,4 procent av befolkningen i dessa åldrar i Blekinge. Efter 

gymnasieåldern minskar andelen av befolkningen som studerar kraftig. Av åldersgruppen 16-

18 år deltog 94,7 procent i någon form av utbildning i 2015 jämfört med 39,2 procent för unga 

mellan 19 och 24 år. För samtliga åldersgrupper var studiedeltagandet marginellt högre för 

kvinnor än för män. Statiken visar att majoriteten av unga mellan 16 och 24 år folkbokförda i 

Blekinge i 2015 hade en gymnasial utbildning och att det fanns också ett stort antal ungdomar 

med förgymnasial utbildning.6 Detta beror på att i hela åldersgruppen 16-24 år finns de unga 

som studerar i grundskola. Om vi analyserar statistiken genom att dela det i två åldersgrupper, 

16-18 år respektive 19-24 år, kan vi notera ett annorlunda resultat. I den yngsta åldersgruppen 

visar statistiken att en stark majoritet av unga studerar på grundskola och att vi saknas 

uppgifter om utbildningsnivå för 7,9 procent. I den äldre åldersgruppen visar statistiken att 

62 procent, majoriteten av unga, har en gymnasial utbildning, 21,6 procent har en 

eftergymnasial utbildning och 12 procent har en förgymnasial utbildning. Även bland den 

äldsta åldersgruppen har vi en andel unga, 4,6 procent, av vilka vi saknas uppgift om 

utbildningsnivå. 

Utbildningsnivå unga 16-24 år i Blekinge, 2015  
Andel unga 16-18 år Andel unga 19-24 år 

Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 0,2 % 1,2 % 

Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 91,2 % 10,8 % 

Gymnasial utbildning, högst 2 år 0,2 % 4,8 % 

Gymnasial utbildning, 3 år 0,5 % 57,1 % 

Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 0 % 16,6 % 

Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 0 % 5,0 % 

Forskarutbildning 0 % 0 % 

Uppgift om utbildningsnivå saknas 7,9 % 4,6 % 

2.3 Ungas arbetslöshet i Blekinge 

2.3.1 UVAS – Unga som varken arbeta eller studerar 
Uvas står för ”Unga som varken arbetar eller studerar” ett mått som Temagruppen Unga i 

Arbetslivet har tagit fram för att visa antalet unga som varken arbetat eller studerat under ett 

helt kalenderår.7 Att hitta specifik statistik för målgruppen unga vuxna 18-29 år är svårt på 

                                                           
6 Notera att Utbildningsregistret kan sakna uppgifter om vissa utbildningar för ett fåtal personer. Dessa utbildningar 
skulle ha kunnat höja en persons högsta utbildningsnivå. Detta kan exempelvis gälla utländska utbildningar, utbildningar 
i privat regi, företagsintern utbildning eller äldre utbildningar. 
7 Måttet är utvecklat av inom Temagruppen Unga i arbetslivet i samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen, 
Försäkringskassan, Skolverket och SKL samt MUCF. Statistiken är på aggregerad nivå vilket innebär att vi kan studera 
grupper och utvecklingen över tid, men vi kan inte följa enskilda individer. Statistiken finns tillgängligt på Temagruppen 
hemsida. Enligt Temagruppen definition hör en individ till gruppen UVAS om hen under ett helt kalenderår inte ha haft 
inkomster över ett basbelopp (44 000 kronor 2012), haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad eller studerat vid SFI 
mer än 60 timmar samt inte arbetspendlat till Norge eller Danmark. 
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nationellt, regionalt och lokal nivå. Uvas-statistik är unik och bygger på hela befolkningen (det 

är inte ett urval) samt utgår från registerdata och ger möjlighet till att få fram data på 

kommunal och regional nivå. Nackdelen är att det tar tid att producera det och senaste 

statistiken är från 2014. Statistiken ger möjlighet att dela antalet unga som varken arbeta eller 

studerar i olika kategorier för att se vilka har invandrat under året, vilka har fått statliga 

åtgärder, kommunalt stöd, föräldrapenning och sjuk- eller aktivitetsersättning. En del av 

gruppen har ingen känd aktivitet och det innebär att de unga uppfyllde kraven för Uvas men 

har ingen myndighetskontakt som går att finna i register. Det är viktigt att poängtera att alla 

utom ”invandrat under året” och ”ingen känd aktivitet” är icke-ömsesidigt uteslutande.  

Under 2014 var det ca 82000 unga i åldern 16-24 år i Sverige som varken arbetade eller 

studerade, det motsvarar 7,5 procent av ungdomspopulationen. Det kan noteras att andelen 

unga som varken arbeta eller studerar stiger med ålder. I åldersgruppen 25-29 år var andelen 

unga som varken arbeta eller studerar över 12 procent. I Blekinge kan vi se att 8,2 procent av 

unga 16-24 år i regionen varken arbetade eller studerade, en skillnad av nästan en procent 

jämfört med riket. Största skillnaden har vi i åldersgruppen 25-29 år där vi når 16 procent i 

Blekinge. 

2014 var andelen UVAS i regionen högre bland männen än kvinnorna i båda åldersgrupperna. 

Det skiljer sig lite från riket i vilket andelen av kvinnorna var högre. Statistiken på 

kommunnivå visar däremot att andelen UVAS bland 25-29 år minskar bland män och ökar 

hos kvinnor i majoriteten av kommunerna. I Olofström, Ronneby och Sölvesborg är andelen 

UVAS bland kvinnor högre än bland män. 

Andelen som varken arbetar eller studerar var betydligt större år 2014 bland de utrikes jämfört 

med bland de inrikes födda. Även om gruppen till antalet UVAS bland utrikesfödda är mindre 

än de inrikes födda, är andelen UVAS av ungdomspopulationen avsevärt högre bland 

utrikesfödda.  I de äldre åldersgrupperna är könsskillnaderna ännu större.  Andelen UVAS är 

generellt högre i Blekinge jämfört med rikets statistik men skillnaden är betydligt större för 

äldre åldersgrupp av utrikesfödda med 35 procent kvinnor och 40 procent män i Blekinge 

jämfört med respektive 26 och 21,8 procent i riket.  

Skillnaden mellan de utrikes och de inrikes födda är ganska stort speciellt i de äldre 

åldersgrupperna. Från linjediagrammet kan vi se att utrikesfödda män i åldersgruppen 16-24 

har kraftigt minskat mellan 2007 och 2008 till 2010 när det har börjat att öka igen. 

Utrikesfödda kvinnor i åldersgrupp 16-24 har fortsatt att öka med några procent minskningar 

i 2010 och 2013. Utrikesfödda män i ålder 25-29 har kraftigt ökat under 2012/2013 och börjat 

att minska igen under 2014 tillsammans med utrikesfödda kvinnor i samma åldersgrupp. 

UVAS bland inrikes födda har generellt minskat efter 2013. 
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Majoriteten av unga i den yngre åldersgruppen hade i 2014 en statlig arbetsmarknadsåtgärd, 

dubbel så många än de unga med okänd aktivitet. I den yngre åldersgruppen visar statistiken 

att 421 män i Blekinge hade statliga åtgärder i 2014 jämfört med 255 kvinnor, nästan dubbel 

så mycket. Antalet av unga i okänd aktivitet är betydligt högre i den äldre åldersgruppen där 

värden är högst bland andra kategorier och där män är överrepresenterade med 352 jämfört 

med 151 kvinnor. En anledning till den höga siffran kan vara invandring av utländskfödda män 

i regionen. Generellt är kommunalt stöd och sjuk- och/eller aktivitetsersättning vanligare 

bland män i den yngre åldersgruppen. Men sjuk- och aktivitetsersättning blir marginellt högre 

hos kvinnor i den äldre åldersgruppen. 

I 2014 var föräldraledigheten på garantinivå bland UVAS vanligare hos kvinnor på nationell 

nivå. Statistiken visar samma trend också i Blekingen där 221 kvinnor i UVAS mellan 25 och 

29 har varit föräldraledig kontra 16 män.8 

                                                           
8 Föräldraledighet och antalet kan inte visas för individer mellan 16-24 år i undergrupper av sekretesskäl. 
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2014 var antalet unga i okänd aktivitet i Blekinge högre bland de äldre åldersgrupperna med 

503 unga jämfört med 304 i åldrarna 16-24 år. I regionen var männen överrepresenterade i 

gruppen okänd aktivitet i båda åldersgrupper men för åldersgrupp 25-29 blev skillnaden 

kraftig med 352 män jämfört med 151 kvinnor. 

2.4 Unga som är arbetssökande 

I detta kapitel redovisar vi arbetslöshet bland ungdomar i Blekinge genom att använda 

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik över inskrivna arbetslösa. Inskrivna arbetssökande 

är indelade i olika kategorier i Arbetsförmedlingens databas. Två av dessa är öppet arbetslösa 

och sökande i program. Öppna arbetslösa är de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta 

ett arbete och sökande i program är inskrivna som är i program med aktivitetsstöd. Antalet av 

inskrivna i dessa två grupper utgör det totala antalet inskrivna arbetslösa som är mått som 

närmast svarar mot SCB:s definitioner.9 

Ungdomar har i huvudsak korta arbetslöshetsperioder, men har i större utsträckning än andra 

åldersgrupper upprepade perioder av arbetslöshet.10 

I november 2017 var 1 418 unga mellan 18 och 24 år arbetslösa i Blekinge inskrivna på 

Arbetsförmedlingen. Som inskrivna arbetslösa här räknas öppet arbetslösa samt arbetslösa 

som deltar i något arbetsmarknadspolitiskt program med aktivitetsstöd. Antalet öppet 

arbetslösa, alltså de inskrivna arbetslösa som inte deltar i någon arbetsmarknadspolitisk 

insats, summerade till 493 i november 2017.  

                                                           
9 Arbetsförmedlingen (2013). Unga på och utanför arbetsmarknaden. Stockholm: Arbetsförmedlingen 
10 SOU 2017:19. Uppdrag: Samverkan. Steg på vägen mot fördjupad lokal samverkan för unga arbetslösa. Stockholm: 
Fritzes, s. 41. 
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I november 2017 hade Blekinge den lägsta ungdomsarbetslösheten sedan 2008. Vid 

jämförelse med samma månad 2016 har ungdomsarbetslösheten sjunkit med 2,3 

procentenheter. Detta är en minskning med 208 personer i Blekinge vid jämförelse med 

november 2016. 

 

Såsom för UVAS statistiken (Unga som varken arbeta eller studerar) är andelen av unga 

utrikesfödda inskrivna som arbetslösa betydligt högre jämfört med inrikes födda både i 

Blekinge och riket. Ungdomsarbetslöshet bland inrikes födda i Blekinge har varit högst i 2011 

med 28,1% för att sen minska med 1,5 procentenhet tills den 2014. Efter 2014 har 

ungdomsarbetslösheten bland inrikes födda sjunkit kraftigt i länet tills 2017 med totalt 12,2 

procentenheter. 

Analysen visar att ungdomsarbetslösheten mellan utrikesfödda är betydligt högre i Blekinge 

än i riket med många procentenheter skillnad. I 2016 har ungdomsarbetslösheten bland 

utrikesfödda varit den högsta under hela perioden med 56,2% och en skillnad från rikets värde 

av 21,7 procentenheter. 
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2.4.1 Arbetssökande unga med funktionsvariationer 
Andelen unga med funktionsvariationer har ökat bland de inskrivna på Arbetsförmedlingen i 

både Blekinge och i Riket. Under senaste två år har andelen sjunkit lite men den goda 

konjunkturen verkar inte påverka unga med funktionsvariationer på samma vis som unga i 

övrigt.11 

I januari 2017 utgjorde ungdomar med funktionsvariationer omkring 14 procent av samtliga 

inskrivna arbetslösa ungdomar i Blekinge men samtidigt svarade för 27 procent av de 

inskrivna arbetslösa i mer än 12 månader (3 procentenheter mer än riket). Bland de som har 

varit inskriven som arbetslösa i mer än 24 månader eller mer utgjorde unga med 

funktionsvariationer 36 procent, här också är Blekinges procent högre av ca två 

procentenheter an rikets procent. 

2.4.2 Unga i etableringsuppdraget 
Arbetsförmedlingen har sedan december 2010 uppdraget att samordna etableringsinsatser för 

nyanlända.12 Etableringsuppdraget är under förändring och för att öka effektiviteten inom 

                                                           
11 SOU 2017:19. Uppdrag: Samverkan. Steg på vägen mot fördjupad lokal samverkan för unga arbetslösa. Stockholm: 
Fritzes, s. 41. 
12 Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Lagen om etableringsinsatser gäller personer 
som fyllt 20 men ännu inte 65 år, och har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting eller skyddsbehövande, eller som 
anhörig till någon av dessa. Personer som fyllt 18 men inte 20 år och som saknar föräldrar i Sverige har också rätt till 
dessa insatser. 
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Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag ersätts det tidigare regelverket med ett nytt 

arbetsmarknadspolitiskt program: etableringsprogrammet. Det nya regelverket träder i kraft 

den 1 januari 2018. 

I november var 324 unga mellan 18-24 år inskrivna i etableringsreformen i Blekinge. Av dess 

115 var kvinnor. 269 unga var inom program eller öppet arbetslösa.13  

Nedre diagrammen visar fördelningen av aktiviteter för de unga inskrivna inom 

etableringsreformen.14 Några ungdomar kan ha haft flera aktiviteter i kombination därför 

antalet aktiviteter är fler än antalet deltagare.  

 

Under september, oktober och november månad 42 ungdomar mellan 18-24 år har lämnat 

etableringen i Blekinge. 9 av dem hade arbete och 7 försatt med studier av vilka 4 med 

utbildningskontrakt.  

2.4.3 Tid som öppet arbetslös innan arbete, utbildning eller insats 
 
Andelen ungdomar som varit arbetslösa lång tid har ökat mycket kraftigt efter finanskrisens 

utbrott i både Riket och Blekinge. Statistik visar att andelen unga inskrivna som varit 

arbetslösa i mer än 24 månader i januari 2017 var 8,6 procent i Blekinge och 6,6 procent i 

Riket, en ökning från 2007 av 7 respektive 5 procentenheter. Andelen unga arbetslösa i mer 

än 12 månader har också ökat kraftig från 6,3 procent i Blekinge och 7,2 procent i Riket i 2007 

tills respektive 17 procent och 14,9 procent. 

Andelen unga som har varit arbetslösa i mer än två år är liten men har ökat mycket i senaste 

åren. I januari 2017 hade 44 % av de inskrivna som arbetslösa i mer än 24 månader en 

förgymnasial utbildning. Om vi analyserar antalet som en andel av totalen inskrivna arbetslösa 

                                                           
13 De unga inom etableringsreformen som är öppet arbetslösa har alla en aktivitet på 40 timmar i veckan som syfta till att 
rusta individen mot arbete eller utbildning enligt rättighetslagstiftningen. Detta slutar att gälla i januari 2018 när det blir 
ett program. 
14 ”Övriga studier” menas vuxenutbildning, ”Studier i svenska” är SFI, ”Hinder” är att ungen är förhindrad att delta i 
aktiviteten t.ex. föräldraledig eller sjukskriven och ”Övriga aktiviteter” är de insatserna som kompletterande aktörer 
erbjuder såsom t.ex. Stöd och Matchning.  
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kan vi se att 13 % av alla unga inskrivna med förgymnasialutbildning hade varit i januari 2017 

arbetslösa i mer än 24 månader jämfört 7 % av unga inskrivna med gymnasieutbildning. 

Förgymnasieutbildade ungdomar verkar löpa större risk för att bli arbetslösa i mer än 24 

månader, men utbildningsnivån inte nödvändigtvis är den underliggande orsaken, det ligger 

sannolikt annan problematik i grunden som man skulle behöva undersöka och arbeta med.  

Andelen funktionsnedsatta som har varit arbetslösa mer än 24 månader är kraftig 

representerad och har ökat några procentenheter i riket från 2007 med 18 procent till 2017 

med 36 procent. Statistiken visar att i januari 2017 hade 23 procent av alla inskrivna med 

funktionsnedsättning varit arbetslös i mer än två år jämfört med 6 procent av de inskrivna 

med inga registrerade funktionsnedsättning.  

Av de som i januari 2017 hade varit arbetslösa i mer än 24 månader representerade män 

majoriteten med 56,5 procent. Men om vi analyserar antalet som en andel av alla inskrivna 

arbetslösa indelat per kön får vi att 7,2 procent av unga män hade varit arbetslösa i mer än 24 

månader jämfört 10,4 procent kvinnor.  

Majoriteten av de som varit arbetslösa länge är födda i Sverige i både riket och Blekinge med 

73 % respektive 59 %. Andelen utomeuropeiskfödda som har varit arbetslösa i mer än 24 

månader har ökat i senaste åren i både Blekinge och Riket till 25 % respektive 38 %. Kvinnor 

med utomeuropeisk bakgrund verkar löpa större risk för att bli arbetslösa i mer än 24 

månader. 

Uppföljningen av de unga 18-25 år inskrivna som arbetslösa efter 90 dagar visar att cirka 60 

procent av inskrivna ungdomar har tagit del av arbete, studier eller insats som leder till jobb.15  

När det gäller arbete eller reguljära utbildning så hade Blekinge i 2017 en omsättning på runt 

genomsnittligt 12 procent på de som varit aktuella i mindre än 90 dagar. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
15 I denna procent räknas inte de aktiviteterna som unga får inom UGA då de erbjuds alla runt 90-dagar gränsen. 
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3 Resultat från intervjuer och fokusgrupper 
I detta kapitel kommer det att redovisas resultat från intervjuerna, workshop och 

fokusgrupper som genomfördes under projektet med målgruppen.  

För att kunna genomföra både intervjuer och fokusgrupper har ett protokoll använts för att 

kunna behålla en röd tråd under intervjuer och kunna ställa frågor inom olika område för att 

få en bild från ungdom av sin resa från gymnasievalet tills nutidens situation. Rekrytering av 

ungdomar till fokusgrupp skedde genom förmedling av kollegor på Arbetsförmedlingen eller 

på Navigatorcentrum och övriga projektverksamhet med unga som målgrupp. Rekrytering av 

intervjupersonerna skedde också genom förmedling av kollegor men främst genom att de 

tillfrågade av mig på Arbetsförmedlingen eller Navigatorcentrum eller i samband med 

evenemang. I total har 66 ungdomar intervjuats i grupp och 40 ungdomar i enskilda samtal. 

Efterfrågan till att vara med på intervju skedde utan särskilt hänsyn till bakgrunden, kommun 

eller möjligt ”målgrupps” tillhörighet. Därför är de olika parameter såsom kön eller 

utomeuropeisk bakgrund inte jämlikt fördelat. Majoriteten av de intervjuade har varit killar 

med 63 procent kontra 37 procent tjejer, en procent som reflekterar också statistiken över de 

inskrivna arbetslösa. 35 procent av ungdomar hade en utomeuropeisk bakgrund kontra 65 

procent med en svensk bakgrund. När det gäller ålder av de intervjuade har 23 åriga varit 

majoriteten.16 

 

 
                                                           
16 Statistiken är baserat på det som ungdomarna själva har berättat under intervjuer eller fokusgrupper. 
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3.1 Fem behovs huvudkategorier 

Syfte med både de enskilda intervjuerna och fokusgrupperna har varit att kunna få en bild av 

de olika utmaningar som ungdomar upplever i deras nuvarande situation som arbetssökande 

och sin resa hit. Fokusgrupperna har blivit använda för att kunna komma fram till en 

diskussion i grupp och samla in kunskap om vilken den gemensamma medvetenheten om 

olika påstående är. De enskilda intervjuerna har istället gett möjlighet till att kunna få ta del 

av ungdomarnas berättelse från valet av gymnasiet till nuläget. Protokollet av frågorna, som 

ni hittar som bilaga i slutet av rapporten, har hjälpt att hålla en röd tråd för att gå igenom olika 

områden som kan påverka ungdomarnas attityder samt komma fram till vilka utmaningar de 

ser. 

Efter genomförande av intervjuer har 5 huvudkategorier identifierats för att förenkla 

förklaringen och analysen av de hittade behoven.  De fem kategorierna är psykisk hälsa, 

arbetsmarknad och arbete, utbildning, relation till omvärlden och familjen och vänner. Det 

går att identifiera tydliga behov inom varje huvudkategorier som däremot är inte skilda från 

varandra. De påverkas varandra kontinuerligt och några behov återkommer också i flera av 

dem. Angående hälsa är att tydliggöra att psykisk hälsa har blivit valt främst eftersom många 

av de intervjuade pratade om det. Det kan vara svårt att gå djup inom hälsan aspekter och 

eftersom många själv upplevde psykisk ohälsa har detta valts som en enskild kategori. I 

kommande kapitlen kommer att förklara de olika behov som har identifierats från intervjuer 

med ungdomar. 
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3.1.1 Psykisk hälsa 

 

Den psykiska ohälsan är ett av de största hoten mot folkhälsan, både i Sverige och i resten av 

världen. Andelen unga i åldern 16-24 år med psykiska symtom i form av ängslan, oro eller 

ångest har ökat från 20,5 procent 2008-2009 till 28 procent 2014-2015. I rapporten När livet 

känns fel från 2015 har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor studerat ungas 

självupplevda psykiska ohälsa och konstaterat bland annat att det som benämns lättare 

psykiska besvär inte behöver upplevas som lättare av unga själva.17 

Från intervjuerna med ungdomar har det framkommit att många upplever stress, ångest och 

oro inför framtiden oavsett bakgrunden och därför har psykisk hälsa identifierats som en 

huvudkategori av behov som påverkar på olika sätt ungdoms etablering i arbetsmarknad eller 

utbildning. Det är svårt att kunna exakt identifiera orsakerna till psykisk ohälsa som de 

intervjuade upplevde men som Myndigheten för 

ungdoms- och civilsamhällesfrågor förklarar kan de 

sökas både på individ och på samhällsnivå.18 Bland 

faktorer som påverkar psykisk hälsa på individ nivå 

finns t.ex. kognitiv förmåga, bristande föräldraskap, 

funktionsnedsättningar, identitet och traumatiska 

erfarenheter. Stress och dålig psykosocial miljö i 

skolan är istället bland de faktorer som påverkar på 

samhällsnivå tillsammans med de svårigheterna som ungdomarna upplever i att tolka normer 

och etablera sig i vuxenlivet.19  

                                                           
17 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (2015). Modell för stöd till unga med psykisk ohälsa som varken 
arbetar eller studerar – Redovisning av uppdrag. Stockholm: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. 
18 Ibid. 
19 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (2017a) Fokus 17:1. Ungas etablering i arbets- och samhällslivet. 
Stockholm: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Sida 31. 
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Cirka 30 procent av de som blev intervjuade har berättat att ha haft depression och några av 

dem har haft en utmattningsdepression som utvecklades under senaste år på gymnasiet eller 

på högskola. Övergången från grundskola till gymnasiet eller från gymnasiet till vuxenliv 

verkar vara en kritisk period för ungdomar som ofta kan utlösa krisen som kan leda till 

utanförskap.20 Några som har berättat att ha haft utmattningsdepression efter 

gymnasieexamen upplevde att det framförallt var på grund att den störa kraven som de ställde 

på sig själv. 

”Det var för att jag tog körkort höstterminen innan jag tog studenten och då 
satte jag så hög press på mig själv att jag gick i väggen och sen fick jag 

diagnosen utmattningsdepression, ångest och en massa saker.” 

Några som har haft utmattningsdepression på högskola eller universitet upplevde att bland 

orsaken fanns trötthet från gymnasietid. Utifrån de olika berättelse kan man också notera att 

både utmaningar i att bo i en ny miljö och sakna en gemenskapskänsla kan ha lett till det. Att 

lämna den relativt trygga omgivningen som unga hade på gymnasietiden, bl.a. relationen med 

familjen eller vänner och skolans struktur, och hamna i en ny miljö med nya utmaningar och 

större krav, där plötslig förväntas att man klara allt själv och hitta en ny gemenskap har blivit 

för mycket. 

”Jag hade kompisar, men jag hade ingen som jag pratade mycket med. Jag åkte 
hem så fort jag kunde eftersom jag inte tyckte att jag var nära till någon… För 
att så var gymnasiet. Där stannade jag eftersom jag tyckte att jag var så nära 

till alla. Men här gick man till skola två dagar i veckan och resten var hemma. ” 

”… till slut blev det lite för mycket och kopplat till att jag var i en ny stad och 
bodde själv samt pluggade samtidigt… det var väldigt stressigt. En dålig 

kombo.” 

Struktur är viktigt. Några upplever att skolan hade en struktur och när de slutade skolan hade 

de ingen struktur att följa. Det gällde att hitta en struktur själv och det var svårt. Det finns ett 

behov att stödja ungdomar i övergången mellan skolan och vuxenlivet med bl.a. utökad stöd i 

att planera framtiden och hitta strukturen. Många av de som haft depression berättade att de 

har börjat att ta ställning till problemet tack vare föräldrar eller vänner som upptäckte det och 

hjälpte till. De hade personer i sin omvärld som var närvarande och försökte pusha dem till att 

söka hjälp. De blev inte lämnade åt sig själv och det påverkades positivt. 

”Min mamma hjälpte mig eftersom hon märkte att jag mådde dåligt, sen gick vi 
till vårdcentralen och sen vidare till många läkarbesök.” 

”Det var inte jag, jag fick hjälp utifrån. Det var min mamma. Hon var väldigt 
orolig eftersom jag inte kontaktade henne, det var så pass illa... det var inte att 
jag ville begå självmord, men jag hittade ingen mening och orkade inte att göra 

                                                           
20 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (2015). Modell för stöd till unga med psykisk ohälsa som varken 
arbetar eller studerar – Redovisning av uppdrag. Stockholm: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, sida 
29. 
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saker. Hon fick komma till mig och säga: Nu är det stopp, börja agera! Det 
gjorde jag med hennes hjälp.” 

Gruppen unga nyanlända är också viktig att uppmärksamma i detta sammanhang. Många i 

denna grupp har traumatiska erfarenheter som de behöver få professionellt stöd med att 

bearbeta. Generellt finns det svårigheter i att upptäcka psykisk ohälsa bland nyanlända 

ungdomar. Psykisk ohälsa är inte erkänt i alla kulturer så att ungdomarna kan ha svårt både 

att förstå själva när det är att söka hjälp och för att hitta någon i sina privata omvärld som kan 

bli uppmärksammad i fall symtomen framkommer. ”Hur kan man må dålig när man har allt? 

… Det finns inte depression i vår kultur.” Bland de intervjuade fanns några som berättade om 

att ha haft depression och oro om framtiden och att de har fått stöd och förståelse från skolan. 

För de som är målfokuserade kan det finnas också en rädsla att söka vård och fördröja deras 

etablering i samhället. 

”Jag var lite rädd egentligen att gå till vård och få höra: -du har fått en 
utmattningsdepression och du ska stanna hemma ett år eller så.- Jag ville inte 

att mitt liv skulle stanna på grund att jag inte orkar fortsätta.” 

Från samtal med ungdomar har det framkommit att ångest och stress förekommer framförallt 

när det gäller att hitta sin plats i samhället. Jobbsökande är för några inte bara en sökning 

efter ekonomisk trygghet utan mer ett försök att hitta sig själv, en identitetssökande som leder 

till stress och ångest inför framtiden speciellt när ungdomen är osäker på sin kompetens och 

sitt intresse. Det blir som en identitetssökande 

eftersom de känner pressen att hitta det som de brinner 

för. Detsamma kan man notera när det gäller valet om 

att utbilda sig vidare i fall de behöver det.  Några som 

istället har hittat en intresseområdet upplever stress 

eftersom de upplever att arbetsmarknaden inte 

erbjuder jobbpositioner inom det området.   

Många av de intervjuade ungdomarna som upplevt arbetslöshet i större utsträckning har visat 

en oro för sin egen hälsa, för arbetslöshet och framtiden samt för att inte duga, inte vara en 

lämplig kandidat till arbetsmarknad. De unga med en bristande familjesituation visade oro 

framförallt för ekonomi och familjen. Rädsla att inte duga och att ett jobb kan vara för stressigt 

och leder många ungdomar att inte söka tjänsten. De flesta har visat en låg självkänsla. De 

som var nyaste på arbetsmarknad hade en mer positiv attityd inför framtiden och högre 

självkänsla än de som hade varit arbetslösa i flera månader vilka verkar ha mer svårighet till 

att hitta lösningen. Att kunna ”sälja in” sig själv till arbetsmarknad upplevs som svårt från 

majoriteten och det skapar stress. Bland de som har varit arbetslösa länge, men varit med i 

olika insatser både från kommunen eller Arbetsförmedlingen, finns det några som visar en 

mer mognad attityd. 
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Att söka jobb skapar också stress. Några kände sig förvirrad efter skolan (några fortfarande 

nu) och visste inte var man skulle vända sig. Osäkerhet om hur man kan använda sig av de 

olika verktyg såsom bl.a. CV samt okunskap om hjälpmedel som finns leder till stress och till 

en känsla att inte vara tillräckligt bra för arbetsmarknaden. 

”När jag sökte jobb fick jag prestations ångest att mitt CV måste vara bra 
annars får man inte jobb. Det blev en ångest moment eftersom jag inte visste 

exakt vad skulle jag skriva. ” 

Ångest och stress bidrar bl.a. till att motivationen inte alltid är hög. Lack av motivation 

tillsammans med ångest och stress kan leda till depression och att ungdomen spenderar mer 

tid ensam och utan sysselsättning. 

Att spendera tid på dataspel under fritid har återkommit i flera intervjuer. Omständigheten 

omkring individen spelar stor roll för att undvika att det blir missbruk. Några som har varit 

hemma en period utan sysselsättning har berättat om skillnaden mellan hobby och missbruk, 

intresse kontra bedövning. Det verkar som att några har tack vare spel hittat en tillhörighet 

och social nätverk. De började spela för intresse, för att ha kul och några upplever att ha fått 

en fullfyllning känsla av att vara duktig i det. Men på grund av olika omständigheter blev det 

för några något som man gjorde för att ta bort sig från verkligheten, uppleva andra 

liv/berättelser. 

”Det blev en stor förändring när jag upptäckte att jag spelar nu inte bara för att 
glömma borta att jag existerar utan jag spelar för att jag tycker att det är kul.” 

3.1.2 Unga och arbetsmarknad  

 

”Det finns ett krav som plötslig ställs på en och allt är inte så klart om hur 
sakerna ska fungera och vad det ska hända.” ”Det är rätt vanligt att man vet 
ingenting om Arbetsförmedlingen.” ”Det känns som att redan måste du veta 

allt!” ”Man kände att man inte hade alla info som man skulle ha.” 
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Kunskapen om arbetsmarknad är generellt låg och många ungdomar upplever själv att de inte 

har tillräckliga information för att klara inträde på arbetsmarknaden. Under intervjuerna har 

ungdomarna berättat att de känner sig dålig rustad och vet inte var jobbet finns och hur ska 

de ta sig dit.  Ofta kan det noteras att ungas kunskap om arbetsmarknad är begränsad till vilka 

jobb föräldrar eller bekanta har med några gånger svårigheten i att förklara arbetsuppgifter. 

Dagens arbetsmarknad är komplex och ungdomarna verkar ha svårighet i att få en komplett 

bild av de olika möjligheter som finns, de ser bara toppen av isberget. Störa städer utses av 

många som en plats där finns mer möjligheter för ungdomar tack vare en varierad 

arbetsmarknad och flera utbildningsmöjligheter.   

Majoriteten av de intervjuade har sökt jobb enbart genom platsbanken på Arbetsförmedlingen 

och detta har påverkat i sig deras arbetsmarknadskunskap eftersom de har fått kunskap bara 

om de jobben som finns publicerade. De har ofta nämnt dolda jobb och vikten i att hitta dem 

men inte haft en egen bild av vilka de kan vara och hur kan man hitta dem. Många av de 

intervjuade kände sig frustrerad eftersom de upplevde att lediga jobb endast finns inom 

specifika branscher såsom vård, omsorg eller industri som inte ligger inom deras 

intresseområde. Dessutom många har svårt för att kunna tänka på hur deras kunskap och 

kompetens kan bli en resurs till arbetsmarknad. 

”Det finns personer som trivs med att jobba med industri och det är jätte kul för 
dem men för oss andra behövs något annat.” 

De flesta upplever att det är komplicerat att hitta praktik eller det som kan vara det första 

steget i arbetslivet bl. a eftersom arbetsgivare efterfrågar för mycket. ”Det finns ingen ruta ett 

där jag kan börja”. Några upplever att det krävs utbildning till och med för att göra praktik. 

”Att söka praktik har blivit som att söka jobb.” 

Under fokusgrupp och intervjuer har många ungdomar berättat att de upplever en spetsad 

arbetsmarknad i länet och att det är svårt för en ungdom att hitta första jobbet. För att 

motivera sina svar har några tillagt att Blekinge har bland de högsta ungarbetslösheten i 

Sverige. Denna kunskap har de fått från deras omgivning och det har blivit som ett mantra 

som de repeterar till sig själv. Det kan påverka negativ och det betonar också en passivitet i att 

söka jobb. Många upplever en hopplöshet i både systemet och arbetsmarknad och därför tar 

inte en aktiv ställning för att söka jobb.   

Känslan av hopplöshet och stress blir bara värre för att ungdomar upplever själva att de saknar 

kunskap. Många av de intervjuade har en bristande inblick om hur sina individuella 

färdigheter kan utvärderas från arbetsmarknaden och hur de kan representera svaret till 

behovet av potentiella arbetsgivare. Det är nästan omöjligt för majoriteten att uppfatta sin 

konkurrensmässiga position på arbetsmarknad. När de har sökt jobb fanns det inte en 
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fullständig kunskap om hur deras konkurrenter kan se ut, hur många de är och i vilket 

potentiellt turordning de befinner sig. Topp 10, i mitten eller i botten. Om ungdomen har haft 

svårt att hitta jobb eller komma fram till intervju ofta placerar den sig själv längst ner bland 

konkurrenter. Kopplingen mellan kunskap från utbildningen och möjliga jobb är också inte 

alltid självklart för ungdomar som blev intervjuade. Några har svårt för att identifiera sina 

jobbmöjligheter efter slutfört utbildningen. Ofta finns det en begränsad kunskap. Flera kände 

sig vilse efter gymnasiet eftersom de inte visste vad det skulle hända och upplevde en låg 

kunskap om vad det skulle göras och hur. 

Kontakter 

”Jag kom in på en banan skal” är ett uttryck som ofta används i att berätta hur man fick jobb. 

Det finns nästan en hopplöshet och delvis misstroende för meritokrati för att det är kontakter 

eller tur som gäller för att hitta jobb. Majoriteten av unga som intervjuades har haft det första 

jobbet tack vare en kontakt eller släktning som jobbade i företaget och därför upplever att i 

länet är det framförallt kontakter som gäller för att hitta jobb. 

”… en av mina bästa kompisar hade jobbat där sedan två år tillbaka plus att 
hans pappa var vd där. Jag kom in direkt får man säga. Det var bra.” ”En 

kompis tipsade mig, jag fick telefonnummer och ringde dit.” ”Om jag hade en 
kontakt som hade en kontakt då visste de när jag ringde att vi hade ett 

gemensamt grej när jag ringde.” ”En del av de jobb som finns är igenom mindre 
företag, familjeföretag, och då de jobben får man genom kontakter, på grund av 
någon känner någon. Och då de jobben försvinner innan de ens hinner att dyka 

upp.” 

Många ungdomar har lyft fram önskan av att kunna få hjälp i att skapa kontakter med olika 

företag. Även om några har använt sina kontakter för att söka jobb finns det en svårighet bland 

majoriteten av intervjuade i att kunna fullständigt förstå potentialitet i det egna nätverket. 

Troligtvis på grund av den dåliga självkänsla som många har väntar de intervjuade mest på 

tips eller hjälp från någon i deras omvärld och sällan använder aktivt sina kontakter. Många 

av de intervjuade upplever att det redan är på gymnasietid man borde skaffas kontakter och 

jobba aktivt med det för att sedan kunna ha en chans på arbetsmarknaden. 

”Om man inte har den sociala förmåga som krävs när man är på gymnasiet då 
blir det svårt… man har mindre kontakter.” 

Tidigare arbetslivserfarenhet 

En brist på relevant arbetslivserfarenhet är bland de anledningar som ofta lyftas fram som 

orsak till ungas eventuella svårigheter till etablering på arbetsmarknad.21 Många av de 

intervjuade hade med sig olika jobbs erfarenheter men ofta handlade det om korta 

                                                           
21 Kvist M. & Olofsson J. (2017). Hinder och möjligheter. Ungas övergång till arbetslivet i tre kommuner. Stockholm: 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. 
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anställningar eller praktikperiod som ungdomarna själva har upplevt som svåra att ”sälja in” 

till eventuella arbetsgivare. 

Majoriteten av de intervjuade har haft praktik eller feriejobb under skoltid men upplever att 

den erfarenheten inte är tillräckligt för att kunna hitta första steget i arbetslivet. När de 

intervjuade valde feriejobben och praktik under gymnasiet har deras val inte varit 

genomtänkt. De gjorde ett beslut bara för att det var något som skulle göras utan att ha i åtanke 

behovet att få relevant jobberfarenhet. Detsamma har några berättat om Prao. Mer vägledning 

och stöd i att förstå vikten av praktik har återkommit som ett önskemål under intervjuerna. 

”De var inte så noga att upplysa med att ta något som man är intresserad av att 
det kommer att leda till att få veta mer om dig själv och framtiden. Inte så 

allvarlig.” 

Många har problem att uppfatta hur de kompetenserna som de har fått genom sina 

erfarenheter (även inte direkt kopplat till jobbs erfarenhet) kan bidra till att skapa värde till 

potentiella arbetsgivare. Dessutom finns det en svårighet i att kunna förstå i vilka branscher 

kompetensen i frågan skulle kunna vara intressanta för potentiella arbetsgivare. De flesta har 

också låg kunskap om hur metoder och verktyg med anknytning till hobbyer och personliga 

intressen används eller kan användas på arbetsplatsen. 

Ungdomar med svensk bakgrund upplever att erfarenhet efterfrågas från arbetsmarknaden 

men ofta när en ungdom har erfarenhet har inte utbildning och vice versa. Några har påpekat 

att utbildningen väger tyngre än erfarenhet för många arbetsgivare. Många nyanlända 

ungdomar upplever istället att erfarenhet inte värdesättas alls i Sverige. Utbildningen 

uppfattas som det mest efterfrågade från svenska arbetsgivare. Denna bild har de troligtvis 

fått från sin erfarenhet och omgivning som för stor del formas av unga och vuxna med utländsk 

bakgrund som inte har hittat sysselsättning inom sin jobberfarenhet. Den frustationen som 

många i deras omvärld har påverkar deras upplevelse och bild av etableringen i det nya 

samhället. Majoriteten av dem som de umgås med och känner till studerar på SFI eller 

Komvux eller är deltagare på olika program, både vuxna och ungdomar. Många upplever att i 

Sverige behöver man studerar igen för att få möjlighet till jobb, även om man har relevant 

yrkes erfarenhet. 

”Jag är frisör i botten och har jobbat i flera år i mitt hemland. Jag har frågat om 
att få en praktik men de kräver att jag har en utbildning, jag fick inte heller visa 

vilka kunskaper jag hade.”  

Även att byta karriär kan vara osäker. Några upplever att personen ofta måste ta en annan 

karriärval för att hitta jobb, som innebär att investera tid i att lära sig ett nytt jobb och få nya 

kunskaper, men efter det finns en osäkerhet kvar att inte kunna hitta eller behålla ett jobb. 
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Attityd i jobbsökande 

Majoriteten av de intervjuade använder enbart Arbetsförmedlingens platsbank för att söka 

jobb och söker efter geografisk indelning, utbildningsbehov och kravlista. Arbetsmarknaden 

upplevs som trång och svårt att få jobb som inte kräver utbildning eller erfarenhet. 

”Om man tänker till platsbanken är det bara chefsjobb, med många år 
utbildning och erfarenhet. Jag sökte de jobb som jag tyckte att jag skulle kunna 

jobba med, att man kan lära sig på plats också.” 

Ofta sökte några av de intervjuade jobben efter att handläggare, kontakt på Navigatorcentrum, 

kontakt på olika projekt eller någon i sin privata omgivning tipsade om det. Det verkar vara en 

”passiv sökande”. Det finns ett behov av att få bekräftelse från någon att det finns en chans 

och att jobbet kan passa bra för dem. Denna passiv sökande är delvis kopplat till den låga 

självkänsla som ungdomarna har och delvis till en hopplöshet för systemet som verkar finnas 

bland några av de intervjuade. Ungdomarna blir inte aktiva i deras jobbsökande eftersom de 

inte ser en mening eller möjligheten till att komma till mål genom att göra det. 

”Det finns en inlärd hjälplöshet i systemet, där ungdomarna inte driver på 
eftersom de inte tror att det är någon mening.” 

Rädslan av att misslyckas och inte vara lämpligt för jobbet påverkar mycket jobbsökande. På 

grund av dålig självkänsla och osäkerhet skickar ungdomar sällan CV till en annons om de inte 

uppfyller hela kravlistan från arbetsgivare. Även om de flesta vet att kravlistan på 

jobbannonsen är mest en önskelista från arbetsgivare upplever majoriteten att chansen att få 

jobb är minimal i fall man inte uppfyller det. Några har lagt till att troligtvis skulle de inte 

trivas på ett jobb som efterfrågar mjuka kompetenser som de inte har.  

Rädslan att ett jobb kan leda till stress leder några till att inte söka jobb som de tror kan vara 

stressigt för dem eller det finns rykte av det. Några har nämnt t.ex. att de inte sökte jobb på 

företag som Burger King eller Mc Donalds eftersom vänner hade berättat att det var pressande, 

med högt tempo och med obekväma tider. De skapar en bild av jobbet utifrån det som 

omgivningen säger, det blir även här som ett mantra som påverkar deras jobbsökande. 

”Jag ser att Mc Donalds söker personal men jag tror inte att jag skulle klara det. 
Jag skulle bli bara så psykisk och fysisk trött. Även om det skulle ge mig bra 

betalt vill jag inte.” 

De flesta tänker och försöker att hitta jobb inom sitt intresseområde. Eftersom intressen är 

ofta enbart baserat på det som de redan känner till och känner sig bekväm i kan detta tankesätt 

begränsa jobb urval. Denna attityd leder också till stress för att många ungdomar upplever 

pressen för att hitta ”det rätta jobbet” och ställer ganska höga krav både på sig själv och på 

arbete i frågan. 
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Arbetsmarknadsupplevelse och jobbvalet 

Under fokusgrupp och intervjuer har många ungdomar berättat att de upplever en spetsad 

arbetsmarknad och att det är svårt för en ungdom att etablera sig på Blekinges arbetsmarknad. 

Generellt kan man konstatera att de intervjuade upplevde arbetsmarknaden i Blekinge som 

ganska stängd för unga. Majoriteten upplever att det inte finns tillräckliga enkla jobb för att ta 

det första steget i arbetslivet. Under samtal har ungdomar ofta lyft fram att majoriteten av 

jobb som finns tillgängliga i Blekinge kräver ofta en specifik utbildning eller erfarenhet av 

specifika arbetsuppgifter. Några som har bott i större städer har upplevt en mindre erbjudande 

av enkla jobb i Blekinge. 

”Att söka praktik har blivit som att söka jobb”  

”Det är väldigt få jobb som passar hos ungdomar om du inte har en utbildning 
t.ex. läkare, lärare, sjuksköterska eller något sånt som behövs mycket. Jag tyckte 

att det fanns få jobb som passade någon utan utbildning.” 

”I och med att jag också fick inga praktik plats när jag ringde då kändes som att 
jag har ingen chans alls här. För att det verkligen var full bokat.” 

För att kunna få en tydlig bild och referens om hur ungdomar upplevde arbetsmarknaden i 

länet har ett påstående använts för att starta diskussionen under fokusgrupper. Ungdomarna 

svarade i en skala från 0 till 5 hur mycket stämde påståendet Blekinge är ett bra ställe för att 

hitta jobb som en ung. Majoriteten har svarat 3 följt av de som svarade 2. Majoriteten tyckte 

att flera enkla jobb möjligheter, variation av erbjudande i flera branscher och flera 

utbildningar är det som gör så att en region eller stad är det som närma sig mest till en 5. Ofta 

har de intervjuade tänkt till stora städer som den plats som närma sig mest till en 5. 

 

Känslan av att unga upplever att arbetsmarknaden I Blekinge erbjuder jobb bara inom några 

branscher har blivit bekräftat också från de enskilda intervjuerna där ungdomarna har blivit 

efterfrågat om de skulle rekommendera Blekinge till möjliga inflyttare. Vid frågan om de skulle 

rekommendera en person att söka jobb i Blekinge i en skala från 0 till 10 har många svarat att 

det berodde från vilket jobb personen sökte, d.v.s. i vilken bransch. Några har också 

specificerat att om man inte är kräsna, d.v.s. om de är beredda att inte ta ett jobb inom 
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intresseområdet, då finns det större chans att hitta jobb i länet. Intresse har ofta återkommit 

som den viktigaste faktor som driver jobbsökande. 

Under de enskilda intervjuer blev ungdomar tillfrågade om vilka faktorer bland ekonomi, 

plats/geografi och familjen/vänner tyckte de att mest påverkade sina jobbvalen.  Tanken med 

att börja med bara tre faktorer har varit att initiera ett resonemang kring det för att sen 

diskutera tillsammans om vilka andra faktorer anses som viktiga. Bilden nere visar resultat i 

procent av ungdomarnas svar. När ungdomarna satt en X mellan två parameter i triangelns 

specificerade de ofta i fall kryssen var närmare en faktor än en annan. Färgen toning i bilden 

har använt för att visa det. 

 

Ekonomi verkar inte vara den viktigaste faktorn bland intervjuade ungdomar. Bara 3 procent 

har nämnt ekonomi som den viktigaste faktorn. För de andra som satte X mellan ekonomi och 

plats eller ekonomi och familjen var ekonomi inte det viktigaste faktor som man kan notera 

från färg toning. En högre lön är inte det som lockar mest vid jobbvalet om det inte gäller 

samma typ av jobb. Ekonomi blir en viktig faktor framförallt när jobbet inte är inom 

intresseområdet. 

”Jag hade hellre varit på ett ställe var jag vill vara men mindre lön än på ett 
ställe som jag inte gillar med högre lön.”  

”Jag fick ett jobberbjudande.. men jag var inte så sugen.. det var nattskift, 23/25 
tusen i månad. Men jag tyckte nej. Jag för hellre bättre att få ut 18 tusen i 
månad, resten kan jag fixa på egen hand. Jag behöver inte dö på jobbet så 

känner jag.” 

”Jobbade där ca 4 månader och sagt upp mig eftersom jag inte fick den timlön 
jag skulle få, jag sa till dem och de struntade i det och då valde jag att säga upp 

mig.” 

Några har ansett att det är viktigt däremot att det är en rättvis lön för positionen i frågan. ”… 

bara för att jag tycker att ekonomi inte är viktig vill jag inte få 15000 kr när de andra få 
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mer…” Att inte bli utnyttjad är också något som återkommer ofta både när det gäller rättvist 

lönesättning och praktik som inte leder till jobb efter. Lärlingsplatser är en mest intressant 

möjlighet eftersom då upplever de intervjuade att det finns större chans till en anställning 

efteråt.  

Även om ekonomi inte verkar vara den viktigaste faktorn när det gäller jobbvalet är det ändå 

ett generellt viktigt ämne för de intervjuade. Flera har lyft fram behovet att kunna spara pengar 

för att kunna få i gång en god ekonomi bl.a. för att inte vara beroende av föräldrar och bidra 

till familjens utgifter. ”Jag var deprimerad men ville skaffa ett jobb bara för att kunna ge 

pengar till min mamma.” Att inte ha en god ekonomi har några lyft fram också som orsak till 

oro eller stress speciellt inför framtiden samt som anledning till svårigheter för att börja 

pendla eller flytta till en annan stad för att söka jobb.  

”Jag hade massa med skuld så att jag var oroligt, mådde skit och kände mig helt 
värdelöst som människa.”  

”Man vill ju samla in pengar, ha ett bra liv och spara pengar till framtiden.” 

”Att äta vatten till middag var det jobbigt… Det är skönt att skippa tänka om att 
ha pengar för maten.” 

Majoriteten av de intervjuade, 24 procent, satte en X mellan Plats/Geografi och Familjen och 

vänner. De flesta som gjorde det specificerade att plats och geografi vägde lite tyngre som 

faktor.  Detsamma kan man notera för de 18 procent som satte X mellan ekonomi och plats. 

Det leder till att även om bara 16 procent satte en X bara på Plats/Geografi är denna den 

faktorn som är den viktigaste för majoriteten. 

Med plats menas ofta en plats som ligger inte för långt ifrån där de bor nu, med tanken till att 

pendla eller flytta dit. Att pendla innebär för majoriteten mindre tid för fritid och vänner eller 

familjen därför det är inte attraktivt. ”Jag kunde inte investera 70 procent av min fritid, som 

jag värdera ändå ganska högt, i det.” Pendlingsgränsen är för många ca en timme, t.ex. från 

Karlshamn till Kristianstad eller från Karlskrona till Kalmar. För vissa verkar det också vara 

viktigt att kunna veta om de kommer att trivas på staden i vilken yrket finns. Detta leder till 

att de sällan söker jobb i staden som de inte känner till den. Några ändrar lite sitt resonemang 

om det gäller ett jobb inom intresseområdet, då kan pendlingen vara mer tänkbart.  

”Jag tror att hittar man det som man verkligen vill då kan man pendla hur 
mycket som helst just för den saken skull.” 

Men unga tänker ofta att i så fall flytta till staden i vilken jobbet finns, en gång som man har 

sparat tillräckligt och ekonomi finns. Från fokusgrupper har kommit fram att några av dem 

som har pendlat under gymnasietiden vill helst inte pendla igen. 
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På andra plats kommer familjen/vänner. Däremot kan man notera att för många har plats och 

geografi en stark koppling till familjen. ”Man kan säga att jag tänker på plats eftersom jag 

tänker till min familj och då är det egentligen båda.”  I detta fall skulle många vilja ha ett jobb 

som ger möjlighet till fritid och att ha tid att spendera med familjen och vänner. Några verkar 

ser familjen som också deras aktuellt ekonomisk tillgång och tänker att de inte har ekonomi 

för att ta ett jobb för långt ifrån familjen. Några som har tidigare haft problem och fått hjälp 

från familjen har en viljan av att hitta ett jobb i en stad nära familjen för att kunna stödja 

familjen och vänner i fall finns det behov. 

Majoriteten av unga saknades intresse som den faktorn som högt påverkar jobbvalet. ”Vad är 

det för jobb och kommer jag att klara/trivas med det?”. Att trivas verkar också vara den 

största funderingen som många intervjuade hade. Rädslan av att misslycka leder många av de 

intervjuade att inte söka jobb detta leder till en svårighet för att testa och utvidga sina gränser. 

Intressanta arbetsuppgifter och möjligheten till att påverka på jobbet genom meningsfulla 

uppgifter är också faktorer som de intervjuade värderade högt. Några tyckte att ett bra 

chefsledarskap påverkar själva arbetsmiljö och möjligheten för den enskilda i att få feedback 

och kunna växa i yrkesrollen.  

Majoriteten av de intervjuade föredrog en balans mellan jobb och fritid och att må bra verkade 

också vara centralt och då blir de emotionella kriterierna avgörande. Bland de intervjuade 

framstår estetiskt tilltalande miljöer, bra kollegor och en involverande företagskultur som 

väsentlig. Arbetsmiljön har för många en hög betydelse i jobbvalet. Några har berättat att 

innan de skickar en jobbansökan kollar de ofta på företaget/organisations hemsida för att få 

en bild av värderingar och arbetsmiljön. Att kunna känna en gemenskap på jobbet med 

kollegor anses vara avsevärd. ”Kollegor är en viktig parameter snarare än familjen.” 

Gemenskapen som majoriteten upplever som viktig kan också kopplas till önskan att jobba i 

ett tillåtande arbetsklimat där kollegor hjälper varandra och vid eventuella fel finns det 

möjlighet till att få stöd i att lösa det.  

”Man kan inte arbeta med människor man inte tycker om. Jobb ska inte vara så 
att du stiger upp på morgonen och tänker nej vad tråkigt vill inte gå på jobbet.” 
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3.1.3 Utbildning 

 

Under både intervjuerna och fokusgrupper har utbildningen varit ett ämne av diskussion och 

tack vare det har det varit möjligt att identifiera bl.a. också utbildningsbakgrund och några 

behov.  44 procent av de unga som blev intervjuade hade ett behov av att komplettera sina 

gymnasiebetyg för att kunna studera vidare eller bli konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. 

Det var de själva som nämnde behovet. Bara en minoritet av de intervjuade hade en färdigt 

eftergymnasial utbildning och de upplevde en ganska hög konkurrens i branschen för att 

kunna jobba med det som de hade studerat. 

 

I rapporten Hinder och möjligheter från MUCF har utbildningen lyfts fram som en av de 

viktiga faktorer som har stor betydelse för ungas etablering på arbetsmarknaden. 

Utbildningen har historisk varit ett effektivt sätt för att höja kompetensnivån hos 

arbetskraften och matcha det behov som fanns inom arbetsmarknad. Men samtidigt leder inte 

utbildningen nödvändigtvis till arbete, det gäller att välja rätt.22 Under intervjuerna har det 

ställts frågor till ungdomar om deras gymnasieval som första steg för att få igång deras 

                                                           
22 Kvist M. & Olofsson J. (2017). Hinder och möjligheter. Ungas övergång till arbetslivet i tre kommuner. Stockholm: 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Sida 9. 
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berättelse. Syftet har varit att förstå hur ungdomarna ser till utbildningen och relationen 

mellan det och deras nuvarande situation. 

De unga som deltog på både fokusgrupper och intervjuer hade olika erfarenheter av skolan 

samt olika studieinriktningar med sig. Redan från de första intervjuerna har det varit tydligt 

att skolan är ett ämne som påverkade ungdomarna på olika sätt och att de själva upplever det 

som en viktig period i deras liv. Några hade t.ex. en positiv upplevelse från gymnasiet men 

däremot hoppade av från högskola på grund av utmattningsdepression. Andra har haft en 

negativ upplevelse av erfarenhet på högstadiet och/eller gymnasiet som påverkat deras 

intresse i att studera vidare eller slutföra sin gymnasieutbildning. De olika skolperioder och 

deras överlämningar i mellan har påverkat ungdomarna. Frågorna på både fokusgrupper och 

intervjuer handlade om gymnasiet men ofta ungdomarna själva har börjat prata om högstadiet 

och nämnd det ofta som en problematisk period. Mobbning och svårigheter i att hitta sin 

grupps tillhörighet har nämnts ofta, speciellt på högstadiet, som ett problem. Några har också 

berättat att under högstadiet har de börjat umgås med ”fel personer” och att det ha påverkat 

deras situation nu.  

”Jag träffade en kompis i sjuan som kände äldre och då är det klart att man vill 
prova på.. och sen kom till skolan och frågade om man ville göra något istället 

än att gå i klassen.. det är så som händer om man träffa fel person.” 

Majoriteten av de intervjuade lyfte fram behov av mer förebilder och information i skolan med 

olika förslag kopplat till sina egna erfarenheter, några t.ex. med syfte att förstå vikten av skolan 

för framtiden. Några hade velat få inspirationsföreläsningar om arbetsmarknad för att kunna 

få en bättre bild på arbetsmarknad och kunna få hjälp i att dra kopplingar mellan sig själv, 

olika kompetenser och verkliga jobb. Att ha förebilder, få inspiration om arbetslivet och 

kontakt utanför skolan är viktigt. Flera föreläsningar t.ex. från entreprenörer, inspiratörer 

eller företag i skolan skulle kunna hjälpa ungdomar att bredda ut sina perspektiv och hitta sin 

väg. 

Några som berättade att ha haft psykisk ohälsa från högstadiet hade önskat föreläsningar om 

mental hälsa för att få mer kunskap och förstå när det är att söka hjälp. Generellt har alla 

intervjuade påpekat att det finns ett behov hos alla unga att kunna förstå betydelse av skolan 

i ett tidigt skede för att undvika att få negativa konsekvenser i efter hand. Dessutom har några 

som hade en bristfällig familjesituation själv funderat över att sitt liv skulle ha tagit en annan 

väg om de hade fått förebilder och kunnat prata med någon ”på deras språk” och med det 

menas ofta personer som har haft samma typ av problem.   

”Det är så lätt att hamna snett om man inte har bra förebilder, om man inte har 
föräldrar som visar vad det är rätt eller fel… Då tycker jag att det är lätt att 

hamnar fel.” 
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Från intervjuerna och fokusgrupperna har det framkommit att utbildningen i generellt ses ofta 

som ett hinder snarare än en möjlighet framförallt eftersom majoriteten upplever att de lediga 

jobben i Blekinge kräver alltid en specifik utbildning, också för de enkla jobben. Den 

osäkerheten som de intervjuade har visat vid jobbvalet kan det hittas igen när det gäller valet 

att studera vidare. Många är medvetna om att de behöver studera vidare för att komplettera 

sina studier eller för att ha bättre möjligheter till att hitta jobb men däremot har de svårigheter 

i att välja vägen. Det finns en svårighet i att skapa en bild av hela processen och framförallt en 

missförtroende för systemet. Hopplöshet och osäkerhet leder dem att inte ta steget och 

investera tid i sina studier. Det finns ett behov att stödja ungdomar och motivera de till att 

studera vidare när det skulle gynna deras etablering i arbetslivet. 

”Många jobb kan man lära sig på plats istället för att studera 5 år och sen blir 
det ingenting i alla fall.”  

”Om jag ska plugga vill jag ha någonting som det är stor efterfrågan på.” 

Majoriteten av de intervjuade ångrade inte sitt gymnasieval men kände att sin utbildning inte 

alltid har varit till hjälp för att hitta jobb, speciellt inom sitt intresseområde. Gymnasievalet 

gjordes ofta efter intresse som man hade, ofta kopplat till fritidsintresse och/eller tillfälligt. 

Många av de intervjuade hade ingen konkret plan för att få jobb efter utbildningen.  

Behovet av att känna gemenskap med klasskamrater har också påverkat gymnasievalet av 

många. Några har inte ändrat gymnasielinje även om de upplevde att det var fel inriktning 

eftersom rädslan av att ändra linje och hitta en klass där de inte trivdes var större. Samtidigt 

har några av de intervjuade ändrat gymnasielinje efter första veckan eftersom de inte kände 

tillhörighet med de andra i klassen och började i en ny utbildning där vänner har börjat 

studera.  

”… När jag träffade klassen tänkte jag: ska jag verkligen gå tre år här? Näää.. 
Så jag ringde en kompis som sa att på ett annat gymnasium fanns en plats och 

att den kompis tillsammans med en annan skulle vara där. Då valde jag det. Jag 
vet att man inte borde välja på kompisar men det blev så…”  

Denna attityd kan man se när ungdomar pratar om vilka faktorer är viktiga för dem angående 

jobbvalet där behov av gemenskap med kollegor återkommer ofta som viktigt faktor. 

Övergången mellan skolan och jobbsökande samt vuxenvärld skapar stress och oro till många 

unga. De intervjuade beskrev ofta en känsla av förvirring efter skolans avslut, bl.a. eftersom 

samhället förväntar sig att man är vuxen och plötslig agera som det, d.v.s. bestämma rätt väg 

i livet och hitta rätt jobb. Många upplever att de hade en bristfällig kunskap om livet efter 

skolan och att de inte var förberedda att skapa sitt egna plan samt inte hade verktyg för att 

kunna hitta en struktur.   
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”Arbetsmarknaden och skolan var som två olika världar. Du går i skolan och sen 
blir arbetslös och går till Arbetsförmedlingen. Jag tror inte att det fanns någon 

av oss som visste något mer.” 

Både lärare och studieyrkesvägledare är viktiga nyckelpersoner för unga och deras upplevelse 

av skolan. Majoriteten av de intervjuade har faktiskt lyft fram behovet av att bli sedda och 

träffa någon under skoltiden som kunde lyssna och hjälpa de att hitta en lösning till olika 

behov. Några av de som hoppade av gymnasieskolan har upplevt ett ointresse hos personalen 

i skolan och känner att missförstånd med lärare eller studieyrkesvägledare är en betydande 

orsak till sina problem i skolan.  

De intervjuade som haft problem i skolan hade önskat hjälp och stöd tidigare. Speciellt när det 

gäller ungdomar med funktionsvariationer. I detta fall några upplever att skolor borde 

identifiera problem tidigare, följa upp dåliga betyg och ha ett samtal med elever för att förstå 

om det finns ett problem. En personlig anpassad lärande och pedagogik är något som några 

unga upplever att det skulle ha hjälpt. Det är tydligt hur bemötande i skolan från lärare och 

studieyrkesvägledare påverkar uppväxten, självsäkerhet, attityd och själva slutförande av 

gymnasieprogrammet eller övriga utbildningar.  

”Jag behöver också kunna studera färdigt mina betyg men jag skulle aldrig 
klara här i Blekinge. De har inte hjälpen till mitt problem. De har inte 

individanpassat utbildningar. Det finns andra ställe men inte här i Blekinge.” 

”Det finns lärare som tar hänsyn, jag vet att någon gjorde speciella insatser för 
personer. En fick göra alla sina prov muntliga på grund av dyslexi. Det är bra 

att anpassa sig till elevs behov men tyvärr inte lärare gör så.” 

Att kunna praktiskt testa olika jobb är också något som ungdomar har påpekat som viktig 

under gymnasietiden. Flera av de som haft praktik under gymnasiet, framförallt 

yrkesgymnasiet, tyckte att det var bra och att det hjälpte dem att bättre förstå sina 

intresseområde.  

Några av de nyanlända ungdomar som blev intervjuade har också upplevt utbildningen som 

ett hinder, de ser möjligheten efter det, men studieresan är långt för majoriteten och de 

upplever att deras jobberfarenheter från hemlandet inte värdesätt från svenskt 

arbetsmarknad. Många av de nyanlända ungdomarna upplever också frustation över att 

studera på SFI tillsammans med vuxna och skulle vilja studera tillsammans med unga samt 

ha en bättre kontakt med svenska ungdomar. Att ha en klass med en heterogen målgrupp har 

lyft fram som positiv, speciellt när det gäller språk tillhörighet. Ungdomarna upplever att en 

homogen klass påverkar negativ eftersom det fördröjer språk inlärning av svenska.   

Många av de som har varit med på fokusgrupper upplever att i Blekinge finns inte de 

utbildningar som de är intresserade av.   
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3.1.4 Unga och deras relation till omvärlden 

 

De stora informationsmängderna som vi har i det dagliga samhället gör det svårt för många 

ungdomar att orientera sig, tolka olika information och hitta också rätt väg till hjälp eller stöd. 

Många av de unga som intervjuades har en bristfällig kunskap om vilka hjälp och stöd de olika 

aktörerna i samhället erbjuder. Detta gäller i flera område såsom t.ex. att veta vem kan hjälpa 

till vid utveckling av en affärsidé eller vilka utbildningsmöjligheter finns. 

Informationsmängden ökar hela tiden. Den har blivit mer global samtidigt som det går så 

snabbt genom digitaliseringen. Ungdomarna behöver stöd för att hitta rätt information 

samtidigt som de myndigheterna, vård och kommuner behöver ha en strategi för hur man ska 

hantera och sprida viktiga information till målgruppen. Den ökande informationsmängden, 

som överbelastar ungdomarna, leder de flesta att tolka som trovärdiga bara de information 

som kommer från personer i sin omvärld. Det ökar risken för spridning av sanningar utan en 

möjlighet i dagsläget för myndigheterna och kommuner att bemöta det med fakta. 

Ungdomarna upplever en svårighet i att kunna tolka vilka information är rätta och trovärdiga. 

Många av de intervjuade hade en tendens att ha ”sanningar” som delvis påverkades deras 

beslutfattande och agerande. Det har noterats under fokusgrupper och intervjuer en tendens 

att skapa ”mantra” utifrån olika fakta såsom arbetslöshet i Blekinge eller berättelse från 

personer i deras omvärld.  Den höga ungdomsarbetslöshet som Blekinge har haft har blivit 

t.ex. ett mantra som några av de intervjuade repeterade till sig själv för att både motivera deras 

arbetslöshet och den meningslösheten i att aktiv söka jobb. Tendensen att ha sanningar 

betecknar också den grundläggande osäkerhet som leder ungdomar att basera deras agerande 

utifrån den allmänna kunskap, d.v.s. det som familjen och vänner säger.  

Några ungdomar har en rädsla för att bli utnyttjad av företaget. ”Det kändes inte seriöst därför 

sökte jag inte”. Delvis är det också kopplat till mantra som sprider sig på grund att t.ex. vänner 

som fick praktik men inte jobb efteråt och andra gånger kan det vara på grund att företaget 

inte hörde av sig eller att företaget efterfrågade för mycket i jobbannonsen. 
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Generellt kan det noteras att alla unga tenderar att ha sanningar och det finns större risk bland 

nyanlända, bl.a. på grund att det är ännu svarare för en ungdom med utländsk bakgrund att 

få en bred bild av samhället. Deras omgivning bildas av framförallt nyanlända som inte ännu 

har etablerats sig på arbetsmarknad. Risken är att felaktig eller bristfällig kunskap sprids sig. 

Det finns en tendens att tro mer på sina omgivningar än tjänstemän på kommun/myndigheter. 

Personer i deras omgivning har mer trovärdighet än myndigheter eller personer som kan ge 

fakta till dem.  

”Jag ska inte fråga till migrationsverket, jag vet att en annan fick göra så. Jag 
är minst 99 procent säker att det är så. Jag behöver inte fråga 

Migrationsverket.”  

Majoriteten av ungdomar berättade att de har anmält sig till Arbetsförmedlingen bara 

eftersom personal på skolan, föräldrar eller vänner berättade att göra det. Men de hade inte 

speciella förväntningar. ”Det är så som man ska göra.” Att gå bara för att gå efterlyser en låg 

kunskap om arbetsmarknad och vad ska man göra en gång efter skolan. De är ofta helt vilse 

och deras osäkerhet om de olika verktygen och hjälpmedel som kan vara till hjälp gör så att de 

ofta inte vet vad de ska fråga och till vem.  

Många av de intervjuade med utomeuropeisk bakgrund verkar inte förväntar sig specifik hjälp 

från olika myndigheter eller kommunen när det gäller etablering på arbetsmarknad. ”Vad ska 

jag göra? Jag hjälper mig själv”. Som ungdomarna med svensk bakgrunden har de också 

påpekat att det skulle önskas hjälp med att få kontakter med olika företag, t.ex. genom att bli 

presenterad till olika arbetsgivare för att få ett steg in. De har frågat flera gånger efter olika 

kontakt personer men upplever inte att ha fått rätt hjälp med det. Några upplever att de har 

fått hjälp och stöd men att det inte har lett till något på grund att det finns en för stor 

konkurrens samt deras behov av utbildning och kunskap i det svenska språket för att komma 

in i arbetsmarknaden. Det känns som att de har kontakt med myndigheter och kommuner 

bara eftersom det är ett måste, men upplever inte att de olika insatserna hjälper att förkorta 

tiden i deras etablering. Kontakt i sina privata omgivningar är det som hjälper mest just nu.  

Några nyanlända har inte känt sig delaktiga i beslutet om sin etableringsplan och upplever att 

de måste tacka ja till olika aktiviteter eftersom det är ett måste för att kunna få ekonomiskt 

stöd men inte eftersom det faktiskt kan leda till en förbättring. Att inte kunna påverka sin 

etableringsplan leder till frustration och att inte uppskatta de aktiviteterna de har deltat i. 

Några ungdomar har inte berättat för myndigheter om deras depression eftersom de var rädda 

att detta skulle minska deras möjligheter till att hitta jobb. Det verkar vanligare som attityd 

bland de som har utländsk bakgrund.  
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3.1.5 Familjen och vänner 

 

För den enskilde unga individen är kanske den viktigaste sfären den personliga med familj, 

nätverk och relationer. Diverse forskningar har lyft fram familjens betydelse för ungdomar och 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har i senaste rapport bekräftat att 

andelen UVAS är högre i kommuner där en stor andel av ungdomarna under 20 år har 

föräldrar som är kortutbildade, långtidsarbetslösa, ekonomiskt utsatta eller har sjuk- eller 

aktivitetsersättning.23 

”Både mina föräldrar har varit arbetslösa länge, nästan hela mitt liv. Så att 
arbetslöshet var något som skräckte mig, jag var livrädd för det. Därför sökte 
jag till studier och tanken att inte hitta jobb när efter det var det jätteläskig.” 

Omgivningen påverkar ungdomens uppväxt, attityd, kunskap byggande och tankesättet. 

Majoriteten av de intervjuade referera ofta till vad som vänner eller familjen har sagt för att 

argumentera deras svar. Detta leder också till att myter och sanningar kan sprida sig snabbt 

samt leda t.ex. till svårigheter för myndigheter eller kommuner att kunna sprida rätt 

information.  

Det har varit svårt under intervjuerna att kunna analysera på djupet i analysen familjens 

påverkans men det har varit tydligt från olika samtal hur familjen och vänner är en 

huvudkategori av behov som borde tas i hänsyn i strukturering av framtida insatser för att 

bättre stödja ungdomar.  

”Föräldrarna har ingen aning av missbruk och vad som pågår i en ungdomens 
liv.” 

”Mina föräldrar brydde inte sig om mig som en vanligt svensson familjen bruka 
göra.” 

Det finns ett behov av kontakter och/eller kunskap om hur de kan använda deras befintliga 

nätverk. Majoriteten hittade jobb eller praktik genom tips från någon eller en kontakt i 

                                                           
23 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (2017b). Ung idag 2017 ‒ en beskrivning av ungas levnadsvillkor. 
Stockholm: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. 
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företaget/organisation. Därför ”att ha kontakter” ses som en viktig nyckel som samtidigt känns 

svårt att få.  Samtidigt verkar några ha svårt för att fullständigt förstå möjligheter som deras 

nätverk kan erbjuda, även om i några tillfälle har det hjälpt att hitta jobb. Från några berättelse 

kommer fram att några har väntat på att få tips, information om jobb, men verkar inte ha 

frågat aktivt till sitt nätverk.  

Några har tagit ett sabbatsår efter studier eftersom de upplevde trötthet efter gymnasiet. 

Många har svårighet att förklara varför men upplever att stress till att leva upp till 

förväntningar, klara skola och ha bra betyg är orsaken till det. Det kan vara bra men också en 

fälla. Att vara hemma för ett år utan sysselsättning eller viljan till att vara med på olika 

aktiviteter kan leda till att tappa rutiner, hamna i en negativ spiral och att ha problem att 

komma tillbaka i arbetslivet/studier. Också bland de som själva började bli aktiv i att söka jobb 

efter en viss period kan det noteras att inträde på arbetsmarknad är inte lätt, bl. a. för låg 

självkänsla och osäkerhet i vad de ska göra. Några har berättat att deras familjer var överens 

till att ta ett sabbat år.  

Några som har haft problem med depression har börjat att ta ställning till problemet tack vare 

föräldrar eller vänner som upptäckte problem och hjälpte till. De har personer i sin omvärld 

som var närvarande och försökte att pusha dem till att söka hjälp. De blev inte lämnat åt sig 

själv och det påverkades positiv. 

3.2 Hur tänker unga om framtiden? 

Intervjuer och fokusgrupper med ungdomar handlade mest om deras resa hit och vilka behov 

kände dem som viktiga men under de enskilda intervjuer har funnits möjlighet till att ställa en 

fråga om hur de såg sig själva om fem år. Tanken med frågan var att förstå vilka mål eller 

delmål hade de och vilka förhoppningar ser de som viktiga. De ungdomarna som hade upplevt 

lägre perioder i arbetslöshet visade en hopplöshet och svårigheter i att kunna tänka vid 

framtiden. Några visade frustration mot sig själv för att inte ha bestämt sig om framtiden och 

vad de skulle vilja få från livet. 

Hos de intervjuade står en fast anställning högt i kurs. Tidsbegränsande anställningar har 

blivit mer vanligare för unga speciellt för första steget in på arbetsmarknaden. Samtidigt är 

det tydligt från intervjuerna att ungdomar föredrar tryggheten i att ha ett fast jobb. Många 

oroar sig dock för att inte lyckas få just detta i framtiden.  

”Jag har alltid haft begränsad anställningar. Så att de kunde sparka mig 
lättare.” 
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Den ekonomiska självständighet och framförallt säkerhet är något som majoriteten av 

ungdomarna har som en dröm i deras framtid. När de fick berätta om sig själv om fem år 

önskade majoriteten att ha en fast anställning på ett jobb som de trivdes med. Några hade 

bestämt sig för att studera vidare för att öka deras chanser till att hitta jobb och därför hade 

förhoppningar till att om fem år ha slutat färdigt utbildning och ha hittat jobb. Majoriteten av 

ungdomarna med utländskbakgrund såg sig själv i Blekinge om fem år och hade 

förhoppningen av att ha börjat studera på universitet och jobba samtidigt. Några berättade att 

de hade bestämt sig för att studera vidare eftersom de inte såg andra alternativ men att om 

Arbetsförmedlingen eller kommunen t.ex. skulle erbjuda ett jobb skulle de ta det direkt. Det 

största hopp verkade vara att inte vara beroende från Arbetsförmedlingen eller kommunen för 

att få stöd och kunna prata tillräckligt bra svenska för att kunna lösa allt själv.   

”I fem år kommer jag inte att behöva Arbetsförmedlingen eftersom jag både kan 
svenska och har en utbildning, då kan jag googla information, söka jobb och 

prata personligt med olika företag för att söka jobb.” 

Bara några bland de alla intervjuade har nämnt att starta eget som ett alternativ som de tänker 

till. Med tanken på att många av de intervjuade hade en kompetens eller intresseområde som 

inte bemöter efterfrågan av befintlig arbetsmarknad känns det som nödvändigt flera insatser 

för att öka ungas kunskap i att starta eget. Att starta eget tillsammans med vänner eller andra 

personer har nämnts som mest genomförbart.  

3.3 Ungdomar med utomeuropeisk bakgrund 

Ungdomarna med utländskbakgrund är en delgrupp i målgruppen unga som har ökat kraftig 

under senaste åren i Blekinge. Generellt kan det noteras att de unga som blev intervjuade har 

ett stort inre driv, de är ambitiösa och är beredda att anstränga sig för att nå sina mål. Många 

behov som t.ex. coachning, hjälp i att bredda sitt kontaktnät och få information om olika stöd 

möjligheter från olika aktörer är detsamma oberoende ungdomens bakgrund. Den största 

skillnaden i behoven som också unga med utländskbakgrunden själva upplever är språket. Det 

finns dessutom behoven som är kopplat till utmaningen i att etablera sig i ett nytt land, d.v.s. 

kunskap om samhället och stöd för det traumatiska procesessen som de flesta har haft innan 

att komma till Sverige.  

”Jag behöver få information om utbildning, jobb och hur kan jag gå till väg.” 

”I mitt hemland söker man jobb genom att ta kontakt med personer på affärer 
eller företag, du frågar direkt till chefen om det behövs personal. Det funkar inte 
så här, jag vet redan att jag inte kan gå till Dressman t.ex., eftersom jag har låg 

kunskap av svenska.” 



Målgruppsanalys unga arbetssökande i Blekinge Resultat från intervjuer och fokusgrupper 
 
 
 
  
 

44 
 

Ungdomarna som blev intervjuade upplever deras tid i etableringsuppdraget på olika sätt. De 

som upplevde en bra relation med deras handläggare på Arbetsförmedlingen och kände att 

kunna påverka deras etableringsplan uppfattade det som betydelsefull. De som inte kände sig 

delaktiga upplevde det istället mest som krävande och ibland meningslös. Insatser till 

ungdomar upplevs inte heller alla som relevanta. Ungdomarna som känner frustation och 

dålig kommunikation med sin handläggare upplever några insatser som att sitta sig av tid, 

snarare än att lära sig något meningsfullt. De är redan negativ inställda till aktiviteten redan 

innan de påbörjas. Att lära sig språket är det som anses vara det viktigaste av allt. 

”De skickade mig till Sporthall och det fanns bara en arabisk talande som 
jobbade där, efter två dagar meddelade jag att jag inte ville den praktik, jag 
pratade arabiska hela tiden och lärde mig ingenting om jobbet, det var bara 

små saker.” 

”Jag ville inte gå dit för att jag vet att de människorna som går dit kommer 
tillbaka besvikna varje dag utan att ha en skillnad i språket.” 

Många av ungdomarna som blev intervjuade hade varit ganska aktiva under sina studier i 

hemlandet och varit van till att jobba samtidigt med studier. De upplevde en svårighet i att 

kunna sälja in sig själv på arbetsmarknaden framförallt på grund av sina bristande språk 

kunskap. Majoriteten av de intervjuade hade en frustation över att inte kunna leva upp till mål 

och prestation nivå som de var vana till, några enbart på grund av språket andra som inte 

orkade på grund av psykisk ohälsa. Två har berättat att de har depression men som redan 

förklarat i kapitlen om psykisk hälsa är det svårt för ungdomar att kunna själva förstå deras 

hälsa så att det kan finnas flera.  

Det finns en viss svårighet i att kunna tolka svenska samhället som leder till risk för spridning 

av mantra och sanningar. Dessutom upplever några en svårighet i att kunna interagera med 

svenskar och därför känner sig inte fullständigt välkomna. Några av de som kom hit med 

familjen visade sig vara mer lugn och hade en mer positiv attityd mot livet. Bland de som kom 

ensamma var känslan av att bli lämnat åt sig själv större. Risk för missförstånd. 

”Varje människa jag träffade jag fick inte respons, jag har svårt för att kunna få 
igång en diskussion, de bara kastade en komplimang om att min svenska var 

bra. Men jag vill lära mig språket snabbt.” 

Många har berättat om deras boende situation och svårigheter i att hitta lägenheter. Osäkerhet 

om boende kan leda till stress och oro speciellt när ungdomen är ensam. Processen för att få 

uppehållstillstånd skapar också stress och oro, ungdomarna har svårigheter för att kunna 

planera sin framtid och har alltid rädsla att inte kunna vara färdigt med sina studier i rätt tid. 

”Jag ska fråga ett nytt uppehållstillstånd som ska hålla för två år. Om i två år 
har jag klarat gymnasiestudier kan jag få ett till. Det känns omöjligt att studera 
färdigt i två år när skolan själv säger att det tar femton månader på grundskola 

och två år på gymnasiet.” 
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Både under fokusgrupp och intervjuer har ungdomar börjat att ställa frågor dels för att få 

information om t.ex. arbetsmarknad och kommun eller Arbetsförmedlingen och dels för att 

kunna få tips och bekräftelse om vad som skulle göras för att hitta jobb. Detta 

informationssökande betecknar ett behov av kontakt med referens personer som kan coacha 

och hjälpa med olika information.   

Vid slutet av projektet har tolv ungdomar på ett introduktionsprogram träffats i Karlskrona. 

De är yngre än 18 år och inte inskrivna som arbetslösa men eftersom de kommer att vara en 

framtida grupp som både kommuner och Arbetsförmedlingen kommer att möta kändes det 

som relevant att få in deras synpunkter till analysen. Många av behoven som identifierades för 

den äldre målgruppen går att känna igen också bland de intervjuade på 

introduktionsprogrammet. 

Skolan är för majoriteten en knytpunkt, en plats där man trivs och känner sig trygg. 

Övergången till livet efter skolan, d.v.s. jobb eller studier, är för många en osäkerhetskälla. 

Även om många visar ett stort driv och motivation har några svårigheter i att kunna få betyg 

för att sen studera vidare. Detta leder till stress och oro eftersom de upplever omöjligt för de 

att kunna leva upp till förväntningar från systemet. Generellt kan man notera att även om unga 

har fått information och vägledning finns det en stor osäkerhet och okunskap om 

utbildningssystemet som tyvärr begränsar ungas egna val för framtiden. Det finns en stor 

förtroende för lärare och personalen i skolan som bli viktiga referenspersoner för unga i fall 

av frågor eller problem. Det finns förväntningar att lärare ska hjälpa t.ex. med att hitta 

sommarjobb. "Vi måste prata med lärare och lärare kommer att fixa jobb.” Majoriteten hade 

bristfälligt kunskap om arbetsmarknad och om de olika verktygen för att kunna hitta jobb. 

Några har också visat en frustation för att sina förmågor verkar vara irrelevanta och den 

svårigheten som de upplever för att hitta jobb. "Jag pratar fyra språk men kan inte få jobb." 

Unga upplevde behov av stöd för att kunna hitta jobb eller praktik och framförallt behov av 

kontakter utåt. Det fanns här också ett tydligt informationssökande och en osäkerhet kopplat 

till framtiden både när det gäller att byta boende eller få uppehållstillstånd och den mesta 

generella övergången till vuxenlivet.   

 "När man blir 18 måste man flytta, men jag vet inte var." 

3.4 Vad unga upplevdes som hjälpsamt 

Individanpassade insatser och ett starkt individuellt och flexibelt stöd med ett bra bemötande 

är ett genomgående tema. Majoriteten av de intervjuade upplevde att den som hjälpte mest 

hade varit en person från deras privata nätverk eller från Arbetsförmedlingen, kommunen 
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eller andra verksamma inom olika projektverksamheter. Från intervjuerna och fokusgrupper 

framgår att bemötandet är en betydande framgångsfaktor för att unga också ska uppleva en 

insats som hjälpsamt. Ofta leder det till att vinna deras fortroendet och det finns några 

aspekter som unga har lyft fram som viktiga i bemötande: 

- Respekt; 

- Att bli lyssnad till utan att bli dömd; 

- Visa öppet sinne; 

- Att bryr sig och att lyssna; 

- Anpassa kraven till individen; 

- Visa ärligt intresse för den ena situation; 

- Bli behandlad som en människa och inte endast som en siffra eller ett ärende. 

”De är de första som har lyssnat, som har haft ett öppet sinne och hjälpa att tro 
på sig själv.” 

”Träffa någon som jobbar med hjärtat inte bara för att jobba... om du träffar 
någon som bryr sig då har du lite mer svårigheter att besvikna dem…” 

Att vinna unga förtroende är centralt för att ungdomarna ska känna att insatsen är relevant 

och viktigt att satsa på. Några hemmasittare har börjat agera och vara med på olika aktiviteter 

tack vare att de kände sig sedda och bra bemötta av personen som kontaktade dem.  

”Ingen aning varför jag lyssnade på honom. Jag kanske började att lyssna på 
honom på grund av han försökte. Han var det första som försökte att hjälpa till 

kanske var det därför som jag lyssnade på honom.” 

Ett jämlikt och jämställt bemötande med individen i fokus är det som majoriteten av 

ungdomar önskar. Personalen som jobbar inom olika aktörer borde se individen och ge 

människan en chans varje gång utan att bli fast till bakgrunden som ungdomen har med sig.  

Många av de som blev intervjuade hade varit med på olika program eller insatser som 

anordnades i länet inriktade till unga arbetslösa. Majoriteten upplevde insatserna som 

hjälpsamma och relevanta samt att det borde finnas mer liknande stöd redan i tidigt ålder. De 

tyckte att det hjälpte bl.a. med att bygga upp självkänsla, få information om arbetsmarknad 

och komma ett steg närmare till att känna sig själv och arbetsmarknad.  

”Jag fick information om hur jag ska göra för att söka jobb, vilka ska jag söka 
etc. Generellt hur kan man göra föra att få ett jobb eller en utbildning. Viktigt 

med att visa möjligheterna som finns.”  

Att bli sedd har lyfts fram som viktigt faktor tillsammans med individanpassat stöd. Bland de 

relevanta insatserna som unga nämnde finns: 

- Coachning i arbetsmarknadskunskap och praktiska tips på hur man söker jobb; 

- Coachning om studier; 

- Fysiskt stöd i att lära sig att söka jobb; 
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- Studiebesök på företag i länet för att få kontakt med potentiella arbetsgivare och få en 

bild av olika jobb; 

- Aktiviteter som ledde till att öka den egna kontaktnät; 

- Föreläsningar om olika ämne med syfte att öka kunskap eller bli inspirerad; 

- Praktik; 

- Att få en struktur under dagen och få hjälp med att hitta mål och delmål; 

- Möjlighet att kunna jobba på sig själv och bygga självkänsla; 

- Möjlighet till att jobba på ett eget projekt. 

Att vara med i en insats med en små grupp har också varit uppskattad av majoriteten. Många 

berättade att gruppen blev som ett stödnätverk tack vare den trygga miljön som skapades och 

att det hjälpte både med att få feedback och som att växa som individ.   

”Vi skapade en trygg miljö att kunna arbeta på. Och det hjälpte eftersom vi 
hjälpte varandra och stöttade varandra. Det hjälpte också med självförtroende. 

Även om vi var nervösa på olika saker då stöttade alla varandra.” 

3.5 Vad unga skulle vilja få 

Tidiga insatser i skolan 

Majoriteten av ungdomar upplevde att tidiga insatser i skolan behövs. Många kände sig 

förvirrade efter skolans avslut och tyckte att de saknade de kunskaperna som krävs för att 

etablera sig på arbetsmarknaden. De kände sig inte redo till vuxenlivet.  

”Jag visste inte så mycket alls när jag gick ut från skolan om livet efter skolan. 
Man borde informera mer om det.” 

”Skolan sa bara att gå till Arbetsförmedlingen på måndag och anmäla sig. 
Föräldrarna sa ungefär samma sak. Det är bra om man kan informera redan i 

skolan om vad det innebär. För det är inte alla som läser vidare eller.”  

Majoriteten tyckte att det borde finnas flera informations tillfälle om arbetsmarknaden och 

om livskunskap generellt. De intervjuade upplevde att även om det hade funnits några 

infoträffar i skolan hade varit svårt för dem att relatera sig eller förstå vikten i det. Många 

tyckte att yngre föreläsare skulle kunna hjälpa att nå ungdomarna eftersom då ungdomen har 

lättare för att relatera sig. 

”Mer info i skolan, men det är bra att ha yngre föreläsare som kan prata som 
unga pratar. Vi fick några information men det svårt att relatera sig.” 

Bland de insatserna som unga önskade i skolan finns: 
 

- Upptäcka tidigt i fall ungdomen har problem och särskilda behov; 

- Individanpassat lärande; 

- Livserfarenhet kunskap, t.ex. social kunskap, budget och några praktiska kunskaper; 

- Information från olika aktörer som besöker skolan om de olika insatser och stöd som 

finns i samhället; 

- Föreläsningar från företag för att få bättre insikt om arbetsmarknaden; 
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- Föreläsningar om psykisk hälsa, missbruk och andra viktiga ämne som kan påverka 

ungdomens liv; 

- Coachning och vägledning; 

- Stöd i att välja rätt praktik eller feriejobb under skolans tid.  

Att kunna bredda ut utbudet av utbildningar i länet har också lyft fram som önskvärt och 

nödvändigt.  

Kompetensutveckling till personal i skolan 

Personalen på skolan har också lyfts fram som en viktig faktor som påverkar både negativ och 

positiv ungdomen. De intervjuade tyckte att individ anpassat lärande, bemötande och 

pedagogik är nödvändig för att kunna ge rätt förutsättningar till ungdomarna. Många 

upplevde att personalen i skolan inte alltid hade de kompetens som krävdes och därför borde 

satsas på kompetensutvecklingsinsatser till lärare och studieyrkesvägledare.  

”Även om man redan har gått en liknande utbildning tidigare är det bra att göra 
utbildning igen då och då. Jag hade lärare som sa att de hade pedagogisk 

utbildning men som verkligen kunde trycka ner mig, genom t.ex. att säga att jag 
skulle inte klara mig i framtiden.” 

Med tanken på att psykisk ohälsa är så vanligt bland ungdomar tyckte de intervjuade att 

kompetensutveckling insatser om det borde erbjudas till lärare. 

Stöd till familjen 

Under workshop tillsammans har ungdomarna lyft fram familjen och anhöriga som en målgrupp 

som också behöver insatser för att kunna hantera olika situationer. Det bekräftar vad som också 

samtliga parter har diskuterat i olika workshop. Det finns ett behov av att kunna utveckla 

erbjudandet till föräldrarna. Några ungdomar upplevde att sina föräldrar hade bristande kunskap 

om psykisk ohälsa och drog t.ex. så att det blev svårt att få hjälp från dem. De visste inte vad som 

pågick så att de inte kunde upptäcka problemen och agera.  

”Min mamma gick nästan i väggen för att hon inte visste vad hon skulle göra för 
att hjälpa mig…” 

”Det är viktigt att föräldrarna har kunskap för att hantera olika situationer och 
ta sig vidare med sin ungdom.” 

Ungdomarna tyckte att föräldrarna borde ha möjlighet till att kunna få kunskap om olika problem 

som kan uppkomma i dagligen samhället för att vara förberedd och kunna stödja sina barn på bästa 

sätt. Insatser till både unga och föräldrar borde svara till flera behov än de inom 

arbetsmarknadskunskap. Unga tyckte att kunskap om hälsa och droger var nödvändiga med 

tanken på att både psykisk ohälsa och drog användning har ökat bland ungdomar.  
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Jobberfarenhet 

Jobberfarenheten upplevs som en viktig faktor för att kunna hitta jobb och därför många 

ungdomar har lyft fram behoven av att kunna få mer praktik i tidig ålder. De intervjuade som 

hade haft praktik som en del av gymnasiet uppskattade möjligheten till att testa olika jobb och 

tyckte det hjälpte att förstå mer om sig själv. Många unga upplevde att denna möjlighet borde 

erbjudas till flera unga än de som väljer studera på yrkesgymnasiet.  

Feriejobben anses också vara en bra möjlighet till att lära sig arbetsuppgifter och få erfarenhet 

men unga upplever att i Blekinge är ett erbjudande som gynnar bara få. Många har lyft fram 

att feriejobb borde erbjudas till alla ungdomar både inom kommunen men också inom privat 

näringsliv. 

”Kommunen borde erbjuda feriejobb till alla istället för att erbjuda det bara till 
vissa. Dessutom det vore intressant med feriejobb inte bara inom kommunen 
men också inom privata företag. Det är Inte rättvist att bara vissa kan få.” 

Några upplevde också att det borde finnas mer coachning i att välja ett feriejobb som kan vara 

kopplat till ett intresse så att ungdomen kan testa och förstå om det är det som en vill jobba 

med. Att arbetsgivare och företagare borde ta större ansvar för etableringen av ungdomar har 

återkommit i flera intervjuer och bl.a. tyckte ungdomarna att flera lärlingsplatsers borde 

erbjudas.  

Samverkan mellan olika aktörer 

Några ungdomar som har blivit intervjuade upplevde att samverkan mellan olika aktörer 

skulle gynna deras situation. Ofta var det unga som hade kontakt med flera myndigheter och 

upplevde framförallt att misskommunikationen mellan olika myndigheter påverkade negativ 

i olika beslut. Några har också lyft fram risken att ungdomen hamnar mellan stolarna eftersom 

själv inte orkar att hålla kontakt med alla involverade parter.   

Samverkan mellan olika aktörer har lyft fram som en faktor som också skulle kunna positiv 

påverka erbjudandet av insatser och aktiviteter till ungdomarna. 

Stöd med kontaktnätverk 

Majoriteten av de intervjuade upplevde att kontakter är en betydande faktor i att lycka med 

att etablera sig på arbetsmarknaden. Unga tyckte att olika insatser med målet att stödja unga 

i deras kontaktnät byggande borde erbjudas redan i skolan. 

”Jag tror att det är där som många ungdomar tappar jobben… att de saknar 
kontaktnät och då har svårt att hitta jobb och tappar jobb. Visst många får 

genom mamma och pappa men utöver det tappar man jobbet där.” 

Bland de insatserna som unga upplevde som viktiga fanns: 
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- Information och tips om nätverksbyggande 

- Föreläsningar från företagare för att knyta kontakter 

- Studiebesök 

Några unga upplevde att Navigatorcentrum hjälpte med kontakter mellan olika myndigheter 

och att därför borde finnas också mer stöd till unga för att kunna förenkla deras kontakt med 

de olika involverade parterna.  

”Det finns ett behov av stöd med kontakter med olika myndigheter och en röda 
tråd mellan olika aktiviteter så att ungdomen ramla inte mellan stolarna” 

4 Utmaningar och utvecklingsbehov – resultat från 
workshop med de involverade parterna 

Under projektet har det genomförts tre workshop med representanter från samtliga parter för 

att få in viktig kunskap om vilka är de utmaningarna som ses för att utveckla erbjudande av 

stöd till arbetssökande ungdomar i länet. Utgångspunkten för workshop har varit resultat från 

intervjuer som har fungerat som en bas till diskussionen och erfarenhetsutbyte. De tre 

workshop har varit: 

 Workshop med anställda på Arbetsförmedlingen i Blekinge som jobbar helt eller delvis 

med ungdomar; 

 Workshop med anställda på de olika Navigatorcentrum i länet; 

 Workshop med Blekinges Unga Lyfter där representanter från Arbetsförmedlingen, 

Arbetsmarknadsförvaltningar eller Arbetsmarknadsenhet i länet, Landstinget och 

Region Blekinge har blivit inbjudna. 

Majoriteten upplevde att behoven som kom fram från intervjuerna och fokusgrupper var 

ganska omfattande och att de kunde känna igen målgruppen samt utmaningarna som de 

möter varje dag när det gäller bl.a. att motivera, bygga upp ungas självkänsla och ge till unga 

insyn och kunskap om arbetsmarknaden. Under de tre olika workshopen blev de närvarande 

delad i grupp och fick välja vilken huvudkategorin av behov var viktigaste att fokusera sig om 

i framtiden. Total blev det åtta grupper. 

Det har varit svårt för majoriteten att välja bara en huvudkategori bl.a. på grund av de flesta 

kände att de fem huvudkategorierna påverkades varandra och att alla borde tas i hänsyn i 

utvecklingen av stöderbjudande till ungdomar. I några kategorier upplevde deltagare att det 

saknades samverkan med andra aktörer såsom t.ex. vården för att kunna erbjuda bästa stödet 
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till unga. Samverkan mellan olika aktörer i samhället borde förstärkas för att kunna erbjuda 

stöd och aktiviteter till unga. Flera borde bli delaktiga i den samverkans plattform som bl.a. 

byggdes genom Blekinge Unga Lyfter. 

Psykisk hälsa var den huvudkategori som 

majoriteten diskuterades mest även om 

inte alla valde den som viktigaste. 

Arbetsmarknad & arbete och Utbildning är 

de två andra huvudkategorier som ansågs 

vara viktigaste. Följt av Relation till omvärlden och familjen och vänner. 

Deltagare upplevde att psykisk ohälsa är generellt ett ökande problem i samhället och att 

alltmer unga som de dagligen träffar visar att ha det. Det är också den huvudkategorin av 

behov som kräver mest en tät samverkan mellan olika stödjande aktörer för att kunna lyckas 

i att utforma ett effektivt erbjudande. Vissa upplevde sig ha ett begränsat utrymme utifrån 

deras arbetsroll för att vara den aktör som äger frågan och kunna positiv påverka denna 

kategori. Däremot att utforma bättre inriktade insatser till unga för att svara till deras behov 

inom andra huvudkategorier såsom arbetsmarknad och arbete upplevdes som en lösning för 

att kunna delvis hindra utvecklingen av psykisk ohälsa bland målgruppen. Några deltagare har 

funderat mycket om hur kunskapsbyggande i relation till omvärlden påverkar också 

ungdomarnas hälsa. 

”Man identifieras sig i den grupp som man sitter i, det blir subkultur…” 

Det är viktigt att kommuner, Arbetsförmedlingen och övriga stödaktörer implementerar en 

kommunikation och språk som ungdomar kan förstå och känna sig igen. Genom en 

inkluderande och aktiv kommunikation skulle ungdomarna få bättre kunskap om både 

samhället och sig själv. Detta skulle leda till att uppleva mindre stress bl.a. i sina 

”identitetssökande”.  

Det finns ett behov av att öka kunskap bland unga om myndigheter och samhället generellt 

samtidigt som att det finns ett behov av förenkla det nuvarande utbudet av information för att 

unga ska kunna ta in allt. ”Gör det enkelt!”. De nuvarande insatserna upplevdes från deltagare 

ofta som komplexa och svåra att både förstå själv och förklara till unga. Att ha individen i fokus 

ansågs också vara nödvändigt för att kunna erbjuda välanpassade insatser som effektivt kan 

hjälpa ungdomen och samtidigt ge den känlsan till individen av att bli sedd och stödjad. 

”Vi måste lämna unga få mervärde … förstå att det finns en mervärdet i vad vi 
gör.” 

”Varje ung som vi möter måste vi gå in med allt som vi har och entusiasm!” 
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Många deltagare påpekade också behovet av jobb där det finns anpassat arbetsuppgifter till 

målgruppen eftersom ofta har de svårigheter i att matcha ungdomens profil med 

arbetsmarknadens efterfrågan. Detta för att kunna hjälpa ungdomen att ta första steget in i 

arbetsmarknaden. Några representanter från Navigatorcentrum har berättat att samverkan 

med olika arbetsmarknadscenter har visat sig vara positiv för ungdomarna.  

Att förstärka relation med arbetsgivare i länet lyftes också upp som en viktig faktor som kan 

positiv påverka både ungas inträde på arbetsmarknad och parternas gemensamma kunskap 

om arbetsgivares behov av kompetens.  

För att kunna hjälpa målgruppen i att etablera sig på arbetsmarknaden upplevde deltagarna 

att utvecklingen av både lärlingsplatser och flera 

inriktade utbildningar är nödvändig. För att lyckas 

med det är det viktigt att samverka kring 

kompetensutvecklingsfrågor 

med olika aktörer och bygga 

relationer med arbetsgivare i 

länet för att kunna förstå deras 

behov.  

Att kunna påverka utförmande 

av utbildningar har lyfts fram 

som viktig för att kunna skapa 

ett lokal och lockande 

ervjudande till ungdomar som 

kan bättre matcha både ungas 

och arbetsmarknads behov.  Det 

är viktigt att kunna motivera 

ungdomar till att utbilda sig och 

arbetsgivare borde också ta en 

större ansvar. Deltagare 

upplevde också ett behov av att utveckla utbildningsmöjligheter på distans och flexibla datum 

till start. 

”Vi har problem! Unga säger att när de väl har kommit fram till vad de vill göra 
finns det inte utbildningar att göra för att nå målet” 

Majoriteten lyfte fram att samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen är viktigt för 

att kunna hålla en röd tråd mellan de olika insatser. Många upplevde att samtliga parter 
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erbjuder bra insatser men att det är svårt att komma fram till en kedja. Det går att se en röd 

tråd men överlämningarna mellan olika aktiviteter är inte alltid lätta. Det saknas en 

fungerande kedja mellan olika aktiviteter samt aktörer och därför finns behovet av utöka 

samverkan för att bättre strukturera erbjudande till unga i länet.  

”Vi ser den röda tråden men det känns som att det är vi som måste försöka hela 
tiden att knyta i hop de olika delarna av tråden”  

Att kunna hitta individens behov tidigt ansågs av majoriteten också som nödvandig för att 

kunna ge bättre chanser till individen. Det finns ett behov av att kunna jobba förebyggande 

och skolan är en viktig parter i det. ”Vi ska bygga inte laga…”. Samverkan med skolan 

upplevdes svårt i några situationer. Det finns ett behov av att utveckla samverkan för att 

erbjuda kunskap om t.ex. psykisk hälsa redan i skolan och för att få bättre kunskap om 

arbetsmarknaden.  

Några tyckte att familjen och vänner var en viktig huvudkategori eftersom erbjudandet inte är 

så utvecklat. Det finns möjlighet till föräldrarstöd men det är sällan att någon vid ett problem 

med ungdomen ställer fråga ”Vad behöver du som stöd som anhörig?”. Familjen har stor 

påverkan på ungdomens liv och att erbjuda kunskap och stöd till denna målgrupp skulle kunna 

påverka positiv ungdumens själv. Det är viktigt att vuxna få kunskap om hur kan de hantera 

olika situationer. 

”Vi är för dåligt i att erbjuda hjälp och information”.  

En bra samarbete med socialen, skolan och andra aktörer behövs för att kunna erbjuda stöd 

till unga och föräldrar. Föräldrarna och anhöriga är en målgrupp som inte är i fokus just nu 

men som kommunen borde jobba mer genom t.ex. att sälja in sig själv till föräldrar och 

marknadsföra olika erbjudande. Det finns ett behov för arenor för att kunna prata om viktiga 

ämne både för unga och för vuxna. Angående ungdomar har deltagare diskuterat om att det 

finns ett behov av kunna förändra befintliga mötesplatser för att kunna nå målgruppen. Det 

behövs ändra kommunikationen, lär sig mer från unga och träffa de i deras arenor, på deras 

nivå. 

I workshoppen med Blekinge Unga Lyfter24 har de närvarande jobbat i två grupper och fyllt i 

Janus Cone. Janus Cone är ett grafiskt verktyg som används för att organisera händelser och 

aktiviteter på ett sätt som låter man se de trenderna och krafterna som utformar människor, 

organisationer och företag. De två grupperna fick 20 minuter för att diskutera tillsammans om 

vad som hände innan 2017 som ledde till nuläge, om vilka aktiviteter och/eller insatser har det 

                                                           
24 Representanter från Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsförvaltningar eller Arbetsmarknadsenhet i länet, Landstinget 
och Region Blekinge har blivit inbjudna. 
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skett i länet som har skapat utvecklingen tills nu. Efter en kort fokus om historiken och 

bakgrunden har de två grupperna fått tid för att diskutera tillsammans om vilka aktiviteter och 

insatser behövs i kommande år för att nå målbild i 2027, d.v.s. svara till ungas behov som 

analysen lyfte fram. Arbetsförmedlingen och Kommuner i länet är de parterna som anses 

ansvariga för många av de aktiviteter och händelser som behövs i framtiden, övriga viktiga 

parter är sjukvården, landstinget, näringsliv och idéburen sektor. Samverkan har lyft som en 

viktig nyckel för att lyckas i utmaningen. Resultat från Janus Cone övning kan man läsa bland 

bilagor i slutet av rapporten. 

5 Reflektioner och viktiga utvecklingsområdena  
Resultat av analysen bekräftar att det är viktigt att utforma insatser utifrån individens behov 

för att bättre stötta utsatta unga till arbete och försorjning. Genom en bra kännedom av ungas 

behov i länet är det möjligt att kunna planera insatser som svarar till behov av flera men 

samtidigt är det viktigt att kunna behålla en visst frihet att kunna anpassa sig efter individens 

behov. Samverkan mellan olika parterna i Blekinge genom BUL har varit viktigt för att kunna 

stödja på bästa sätt etableringen av unga på arbetsmarknaden, förenkla deras kontakter med 

myndigheter och erbjuda inriktade aktiviteter.  

Arbetspraktik, lärlingsplatser, intensifierad Studie- och yrkesvägledning och subventionerade 

anställningar är effektiva lösningar som tycks fungera bra. På nationellt nivå har utredningar 

visat att också en kombination mellan kommunala vuxenutbildningar och praktik verkar 

minska arbetslöshet bland ungdomar. 

De olika kommunerna i länet har utvecklat intressanta strategier för att kunna jobba med KAA 

och i några kommuner har samverkan mellan olika aktörer blivit en lyckande faktor i att kunna 

följa ungdomarna och erbjuda det bästa stödet. Det skulle vara intressant att utveckla en 

gemensam metod för alla kommuner i Blekinge för att tillsammans kunna bättre bemöta 

ungas behov inom KAA. Att lyckas att följa upp ungdomar och erbjuda relevanta och individ 

anpassat aktiviteter i ett tidigt skede leder till mindre risk att ungdomar hamnar i utanförskap 

efteråt. Dessutom ett gemensamt system skulle också gynna statistik och uppföljning av 

ungdomarna i länet.  

Majoriteten av jobb tillsätts via informella kanaler som exempelvis sociala nätverk eller 

direktkontakter med arbetsgivare. De informella kanalerna är speciellt viktiga för unga utan 

tidigare arbetslivserfarenhet och därför är tillrådligt att investera i olika insatser såsom t.ex. 

studiebesök eller träffar med företag för att öka möjligheter för unga att knyta nya kontakter. 

Insatserna borde planeras redan i skolan. 
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Utifrån intervjuer med ungdomar och workshop med representanterna från olika parter går 

det att identifiera några viktiga fokusområde och insatser för framtiden: 

 Försöka att vara närvarande på nätet för att fånga upp ungas behov och bemöta dem i 

sina arenor; 

 Förenkla information till unga och skapa deltaktighet genom att unga är med att 

utforma både info och aktivitet; 

 Utvekla distansutbildningar och flexiblare utbildningsstarter, spciellt till 

utbildningskontrakt; 

 Att flera ungdomar har gymnasieexamen och en utbildning som kan leda dem till jobb;  

 Förstärkan samverkan med skolor för att kunna tillsammans utveckla förebyggande 

insatser och öka ungas arbetsmarknadskunskap i en tidigt skede; 

 Ferjejobb eller parktik i skolan för alla, möjlighet till att testa jobb under skolan 

genomgång; 

 Entreprenöriellt lärande i skolan; 

 Kartlägga arbetsgivarenas framtida behov och brister. I samverkan med arbetsgivarna 

samt flertal utbildningsaktörer utforma utbildningar utifrån kartlagda behov i länet;  

 Fler lärlingsplatser; 

 Identifiera och fånga upp tidigt ungdomars behov och erbjuda Individanpassade 

insatser som i hög utsträckning motsvara arbetsmarknadens krav. Studievägledning 

är viktig för att hjälpa ungdomen att identifiera sina styrkor, svårigheter och behov; 

 Skapa ett inkluderande Blekinge genom att stärka samverkan mellan myndigheter, 

näringsliv och skolan för att fullgöra varje individs potential.  
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Protokoll till intervju 

Inleda med att berätta om projektet och att intervjun är anonym och konfidentiellt. Fråga om det 

är ok att spela in. 

Frågor: 

 Det vore intressant för mig om du kan berätta lite om dig själv, vem är du? Hur ser det ut ditt 

liv just nu? 
o Gör följdfrågor beroende på den som personen berättar.   

o Tanken är att komma fram till den som personen gör nu samt hela resan dit (gymnasiet, 

arbetslöshet, möjliga jobb som har haft, etc.) 

 Arbete 

Du nämnde att du har varit arbetslös, vad hände sen? När du var arbetslös, var gick du för 

att söka hjälp? Vad hände? Vad gjorde du? 

Följdfrågor såsom:  
o Vem träffade du? Vad/Vem hjälpte dig? Varför? Du berättade att … kan du utveckla den tanken? 

o Hur var känslan när du sökte jobb? 

o Hur sökte/söker du jobb? Hur kan man söka jobb? Varför? Utveckla gärna tanken. 

Hur upplever du arbetsmarknad i Blekinge?  

Hur tänker du angående utbildning? Hur ser dina planer ut? Tänker du att studera vidare för 

att nå målet? Behöver du det? Varför? 
 

 Utbildning  

Vad gjorde så att du bestämde dig för att göra den utbildning som du har? 

Följdfrågor såsom:  
o Varför? Vad tror att påverkade valet? Ångrade du dig? Varför? 

o Tänkte du till jobbet under utbildningens genomgång?  
 

 Om någon skulle kontakta dig och meddela att han/hon funderar över att söka jobb i 

Blekinge och flytta hit. Skulle du rekommendera den person att söka jobb i Blekinge?  

0 ______________________10 

Från 0 till 10, var 0 är inte alls och 10 absolut. Varför? 
 

 Jobbvalet 

Vilka av dessa tre faktorer tror du att påverka mest ditt val om jobbet? Sätt en X i triangeln. 

Jag ger dig tre faktorer, det finns säker flera som sen kan vi diskutera tillsammans.  
                                                Plats / Geografi 

Ekonomi  Familjen / Vänner 

 

Finns det några faktorer som saknas och som är viktiga för dig? Vilka? Varför? 
 

 Vad är som du gillade mest av ditt sommarjobb/jobb/praktik? 

 Vart ser du dig själv om 5 år? 

 Vad är som mest kan hjälpa en ungdom i att komma närmare till arbete/mål? Kan du 

nämna tre saker? Följdfrågor.  

 Är det något annat som du vill berätta? Som du har tänkt på? 
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Protokoll till Fokusgrupp (ca 1/2 timmar diskussion beroende på gruppen) 

Introduktion 

Jag presenterar mig och projektet. Förklarar hur data som kommer fram ska användas och syfte med 

projektet i sig. Tacka att de har ställt upp och säga att deras åsikter är viktiga för projektet. 

Feedback i slutet är välkomna 

 Cirkel presentation 

Varje person presenterar sig med namn, ålder och tre egenskaper som de är stolta över. 

Hur tänker ni att de egenskaper som ni har sagt kan hjälpa er i jobb, utbildning eller livet? 

Öppen diskussion om det. 

Jag kommer att ställa några frågor, till några ska ni svara genom att använda ett nummer mellan 0 och 5 

och använda de lapparna som jag har gett er. Några ska bli påstående och ni måste svara om det stämmer 

eller inte på en skala från 0 till 5 (där 5 är stämmer totalt) 

 Blekinge är ett bra ställe för att hitta jobb för en ung person. Stämmer det?  

När ni funderade innan att svara, vad var 5 för er? Vad menar ni med 5? 

Känner ni en region eller plats i Sverige eller också utanför som är en 5? Varför? 

Tänker ni åka dit? Varför ja eller nej? 

Alla som har svarat 2 hur tänkte ni? (Gör samma fråga för alla nummer som gav som svar) 

 Kunde ni tänka er att pendla till en 5:a? Alltså till ert drömjobb? Hur många km då? Vars vill ni bo? 

Vad är fördelar i att bo i staden vars jobb finns eller att pendla? 

 I Blekinge finns en utbildning som kan hjälpa mig att hitta mitt drömjobb. Stämmer det? 

Samma som innan… När ni funderade innan att svara, vad var 5 för er? Vad menar ni med 5? Vad en 

utbildning måste ha för att bli en femma? 

Tänker ni göra utbildningen? Varför ja eller nej? Tänker ni åka dit (i fall utbildningen är inte i Blekinge)? 

Alla som har svarat 2 hur tänkte ni? (Gör samma fråga för alla nummer som gav som svar) 

 Hur många timmar skulle ni kunna tänka er studera för att nå målet? 

 

 En utbildning är viktigt för att hitta jobb. Stämmer det? 

Varför? Öppen diskussion. 

 Är viktigare utbildning eller erfarenhet för att hitta jobb? 

Varför? 

 (Detta har ställts bara till några beroende hur öppen gruppen var.) Utan att fråga vad dina föräldrar gör, I 

en skala från 0 till 5 hur har dina föräldrar påverkat det som du vill göra i ditt liv? 0 är de har påverkat 

mig negativt och 5 har de påverkat mig positivt. 

Öppna frågor och diskussion i gruppen. Hur tänkte ni när ni svarade? 

 Om ni kan tänka till något som kan hjälpa er att hitta jobb eller välja utbildning, vad var det? Är det en 

person eller något annan? Varför? 

Om de svarar en person, varför? Vad har personen gjort för att göra så att de kände sig så? Om det är en 

sak t.ex. information, hur de har fått den? 
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Projekt målgruppsanalys arbetssökande ungdomar i Blekinge         20 november 2017  

 

Sammanställning av resultat från workshop 

Närvarande: Helen Hagegren, Nada Nedelén, Helena Titz, Anna-Karin Råden, 

Cindy Olsson, Marcus Cato, Magnus Abrahamsson, Johanna Svensson, Charlotte 

Porshammar, Elena Peverada 

Workshop börjar med en presentation av programmet och en presentationsrunda med namn, 

verksamhet och roll i det. 

Efter en kort presentationsrunda har de närvarande deltat i en frågesport online på Kahoot med 

några frågor. Frågorna i frågesport har tagits fram från resultat av intervjuerna med ungdomar och 

har använts i workshop med ungdomar som skedde den 17:e november för att starta i gång 

diskussionen.  Målet med detta frågesport har varit att få en bild av både vad vi tror och vad 

ungdomar upplever. Det fanns inte rätt eller fel svar på frågesport och också ungdomarna har visat 

med sina svar att målgruppen i sig är mycket heterogen och då individanpassat insatser är det som 

krävs.  

Efter Kahoot presenterar Elena resultat från intervjuerna och fokusgrupp som genomfördes under 

senaste månader inom ramarna för projektet Målgruppsanalys unga arbetssökande i Blekinge. I 

gruppen fanns en blandning av personer, några hade redan hört presentationen och några inte 

därför har resultat presenterat kort i gen för att kunna ha det som bas till diskussionen i gruppen 

under workshop.  

Elena delar de närvarande i två grupper. Varje grupp har fått papper, post-it lappar och pennor 

samt en kopia av presentation om behoven som kom fram från intervjuerna. Deltagare får efter 

presentationen tid för att fundera i grupp över resultat från intervjuer med unga och diskutera 

tillsammans om: Vilka är de viktigaste behov för oss att fokusera om? Vad gör vi idag som är bra 

och svarar till behov? Varför är det bra det för oss som organisation? Och varför är det bra för 

ungdomar? Syfte med denna övning är att komma fram till en gemensam bild  och diskutera 

tillsammans om vilka behov ska vi fokusera oss i framtiden samt få en bild av vad vi redan gör som 

är relevant. De två grupperna har sen redovisat till varandra hur deras tankar har gått och hur 

diskussionen gick det till.  

Denna diskussionen har fungerat som en bas för deltagare för att sen kunna fundera tillsammans 

om vad som ska hända i framtiden och vilka fokusområden borde vi ha. För att strukturera tankar 

har vi använt Janus Cone diagram. Janus Cone är ett grafiskt verktyg som används för att 

organisera händelser och aktiviteter på ett sätt som låter man se de trenderna och krafterna som 
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utformar människor, organisationer och företag. De två grupperna fick 20 minuter för att diskutera 

tillsammans om vad som hände innan 2017 som ledde oss till nuläge, om vilka aktiviteter och/eller 

insatser har vi haft som har orsakat utvecklingen tills nu. Målet har varit att fylla in Janus Cone 

modell med det som hände och som vi gjorde för att lyckas med att nästan halvera procent av ung 

arbetslöshet i länet. 

Efter en kort fokus om historiken och bakgrunden har de två grupperna fått tid för att diskutera 

tillsammans om vilka aktiviteter och insatser behöver vi att göra i kommande år för att nå målbild 

i 2027 som är att kunna svara till behov som har identifierats som viktigaste. Workshop avslutades 

med en presentation från varje grupp av deras Janus Cone och en gemensam diskussion. 

Arbetsförmedlingen och Kommuner i länet är de parterna som anses ansvariga för många av de 

aktiviteter och händelser som vi ska ha i framtiden, övriga viktiga parter är sjukvården, landstinget, 

näringsliv och idéburen. Samverkan har lyft som en viktig nyckel för att lyckas i utmaningen.  

I följande sidor hittar ni sammanställning av gruppövningar.  
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Projekt målgruppsanalys arbetssökande ungdomar i Blekinge         23 oktober 2017  

Sammanställning av resultat från workshop  

Närvarande: Andreas Johansson, Tünde Bondesson, Jennie Wennerhav, Ulrika Nilsson, Karmen Björkman, 

David Fridlund, Gunnel Svensson, Niklas Leviné, Doris Larsson, Sophie Lindman, Karolina Fastrup, Mikael 

Anamaria, Nada Nedelén, Stefan Arnström, Emma Larsen, Emma Svensson, Markus Samuelsson, Emmy 

Davidsson, Elena Peverada 

  

Workshop börjar med presentation av programmet och en presentationsrunda med namn och roll 

i verksamheten. 

Efter en kort presentationsrunda presenterar Elena resultat från intervjuerna och fokusgrupp som 

genomfördes under senaste månader inom ramarna för projektet Målgruppsanalys unga 

arbetssökande i Blekinge. Presentationen ska skickas tillsammans med sammanställning av 

resultat från workshop till alla anmälda. 

Elena delar de närvarande i tre grupper. Varje grupp har fått papper, post-it lappar och pennor. 

Deltagare får efter presentation tid för att fundera i grupp över resultat från intervjuer med unga. 

Syfte är att komma fram till vilken makrokategori av behov är den mest intressanta för gruppen. 

Efter det ska gruppen diskutera på frågor ” Vad tycker vi om utmaningar? Saknar vi något? Vilka 

är de viktigaste behov?”. 

De tre grupperna har sen presenterat resultat inför alla med möjlighet att ställa frågor. Första 

grupp har valt Arbete och Utbildning som makrokategori eftersom det är kopplat till AF uppdrag. 

Gruppen har lyft bl.a. behov av förståelse för AF verksamhet och att vi kan vara länken som kan 

hjälpa unga till jobb. Det finns ett behov av coachning för att hjälpa unga med motivation och 

kunskap om arbetsmarknad. Ungas behov av nätverket och kontakt nämndes också. David berättar 

om Good Malmö som ett exempel av lyckande projekt. (http://goodmalmo.se/)  

Andra gruppen har valt Arbetsmarknad / Arbete och Relation till omvärlden eftersom det är AF 

uppdrag. De upplever att det finns ett behov av att öka kunskap bland unga om myndigheter och 

samhället i generellt. Och att det finns ett behov av att kunna förenkla vårt utbud av information 

för att unga ska kunna ta in allt. ”Gör det enkelt!”. Tünde berättar om att i Olofström har en kollega 

börjat med information i skolor och att hon upplevde skillnaden när sen unga kom till AF, de visste 

mer om vad de skulle förvänta sig. Gruppen tycker också att AG borde ta större ansvar för att skapa 

flera möjligheter till första jobb/praktik för unga och att AF kan hjälpa ungdomar att hitta 

praktik/jobb genom bl.a. en bra samverkan mellan de olika aktörerna.  

http://goodmalmo.se/
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Den tredje gruppen upplever att de fem makrokategorier/dimensioner av behov går ganska ihop 

med varandra. Gruppen tyckte att psykisk ohälsa var ett viktigt område men valde Relation till 

omvärlden eftersom i det kan AF göra mycket för att svara till behov. De har pratat mycket om att 

ge ett mervärde i att komma till oss, unga behöver känna att det finns ett syfte. Viktigt med en 

positiv kommunikation utåt, visar t.ex. att det finns jobb, för att försöka ta bort mantra. Det finns 

ett behov att också internt jobba med kunden i fokus. ”Personerna gick från grupp till grupp men 

inga frågade hur de mådde..” Följande bilder visar resultat från varje grupp.  
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Efter redovisning av grupparbete har alla närvarande fått en bild av hur de olika grupperna 

diskuterade kring resultat från intervjuerna och de viktigaste behoven. Efter det får de tre 

grupperna tid för att diskutera kring frågor ”Vad gör vi idag som ni tycker svarar till behov? Vad 

saknas, vad borde utvecklas? Vad behöver vi för att göra det?”. Syfte med denna övning är att 

genom erfarenhetsutbyte mellan deltagare i gruppen resonera om vad i vårt nuvarande erbjudande 

är ett bra svar till behov och vad borde AF göra för att kunna bättre svara till behoven. Den första 

gruppen lyfte fram behoven att utveckla AG relationer. Både lärlingsplatser och distans utbildninar 

är viktiga och för dessa behövs bl.a. bra kontakt med AG. Gruppen önskar också flexibla datum till 

start av utbildning och möjligheten till att påverka utförmande av utbildningar. Det är viktigt att 

kunna motivera ungdomar till utbildningar och AG borde också ta ett större ansvar.  

Också den andra gruppen har funderat över att AG och upplever att också vi själva borde börja att 

ge tillbaka lite ansvaret till AG. Att ha flera ut till utbildning har också i denna grupp lyft fram som 

en utvecklingsområde. Gruppen lyfte fram samverkan med AME och AMA som viktiga faktorer och 

behov av att kunna hålla en röd tråd mellan de olika insatser. Samverkan med skolor har nämnt 

också som nyckel i förebyggande arbete. Att förenkla insatser nämndes också som ett behov för att 

kunna bättre bemöta målgruppen. 

Alla närvarande diskuterade tillsammans om att våra nuvarande insatser ofta är för svåra för att 

förklara och att vi själva inom AF har svårt för att kunna få en bra bild. Den tredje gruppen lyfte 

fram behov av internt jobba med kunden i fokus för att kunna erbjuda individ anpassande insatser. 

”Vi måste lämna unga få mervärde … förstå att det finns en mervärdet i vad vi gör.” Gruppen var 

också överens med de övriga närvarande att förebyggande arbete i skolor är viktigt.  

Följande bilder visar resultat från varje grupp.  
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Efter redovisningen av grupparbete berättar Karmen Björkman om projektet tillsammans 

med Karlshamns kommun (Lärcentrum) i vilket hon jobbar som projektledare. Syfte är att 

hitta strukturer för att få fler arbetssökande att gå yrkesutbildning inom vuxenutbildningen.  
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Som sista gruppuppgift får närvarande möjlighet till att skriva artikeln som de skulle önska 

läsa om fem år på första sidan av BLT och/eller Sydöstran. Alla fick sen möjlighet till att rösta 

fram en vinnare. 

Elena avslutade dagen genom att tacka alla som kom och be att lämna feedback i kunddriven 

verksamhetsutvecklings anda, d.v.s. skriva på post-it lappar ett hjärta för något bra och ett 

åskmoln för ett utvecklingsområde. Följande bilder visar resultat av grupparbete.  
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Projekt målgruppsanalys unga arbetssökande i Blekinge                   27 oktober 2017  

Sammanställning av resultat från workshop  

Närvarande: Marcus Cato, Laila Honkonen, Malin Monas, Heléne Osvaldsdotter, 

Therese Bohnsack, Magnus Abrahamsson, Kerstin Jakobsson, Philip Mellberg, Alaa 

Taleb, Johanna Svensson, Erica Bergman, Ove Kjellsson, Christian Fernlund, Berina 

Zahirovic, Elena Peverada 

 

Workshop börjar med fika, presentation av programmet och en presentationsrunda med namn, 

kommun och roll i verksamheten. 

Efter en kort presentationsrunda presenterar Elena resultat från intervjuerna och fokusgrupp som 

genomfördes under senaste månader inom ramarna för projektet Målgruppsanalys unga 

arbetssökande i Blekinge. Presentationen ska skickas tillsammans med sammanställning av 

resultat från workshop till alla anmälda. 

Elena delar de närvarande i tre grupper. Varje grupp har fått papper, post-it lappar och pennor. 

Deltagare får efter presentation tid för att fundera i grupp över resultat från intervjuer med unga. 

Syfte är att komma fram till vilken makrokategori av behov är den mest intressanta för gruppen. 

Efter det ska gruppen diskutera på frågor ” Vad tycker vi om utmaningar? Saknar vi något? Vilka 

är de viktigaste behov?”. 

De tre grupperna har sen presenterat resultat inför alla med möjlighet att ställa frågor. Alla grupper 

har upplevt att makrokategorierna går ihop med varandra, de påverkas av varandra. Första grupp 

har valt ”Relation till omvärlden” som makrokategori och viktigt område eftersom genom det kan 

man lösa också en del av den psykiska ohälsan som finns. Gruppen har funderat mycket om hur 

kunskapsbyggande i relation till omvärlden påverkar också psykisk hälsa av ungdomar. ”Man 

identifieras sig i den grupp som man sitter i, det blir subkultur..” Det är viktigt att kunna 

implementera en kommunikation och språk som ungdomar kan förstå och känna sig igen. Genom 

en bra och aktiv kommunikation skulle ungdomar få bättre kunskap om både samhället och sig 

själv för att kunna uppleva mindre stress i deras ”identitetssökande”. Gruppen tycker att det finns 

ett behov av att kunna hitta individens behov tidigt, redan i grundskola för att kunna ge bättre 

chanser till individen och att samhället borde ta en aktivare roll genom bl.a. lärlingsplatser.  

Alla närvarande har diskuterat tillsammans om rollen som föräldrarna har i individens uppväxt 

och förvirring i deras identitetssökande. Vi har pratat bl.a. om sabbat år och tendens av många 

föräldrar att tro att det är ok med sabbat år eller mysdagar, de påverkar ungdomen. Den första 

gruppen påpekade också att det är viktigt att hjälpa ungdomar med delmål och struktur eftersom 

många har svårigheter i att se den längre planen.  
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Den andra gruppen har valt ”Psykisk hälsa” som makrokategori eftersom vi måste säkerställa att 

ungdomar mår bra innan att hitta övriga lösningar. Det behövs att ungdomar får kunskap om de 

basala livsbehoven för att sen förstå sin roll/plats i samhället och hitta ett sammanhang. Gruppen 

upplever att det också finns ett behov av välanpassat jobb där det finns anpassat arbetsuppgifter 

till målgruppen. Detta för att kunna hjälpa ungdomen att ta första steget in i arbetsmarknaden. 

Malin från Olofström har berättat att tack vare Arbetscenter har de lyckats att hitta en praktik plats 

till många unga. Gruppen tycker att det borde finnas en bättre koppling mellan NC och olika 

arbetscenter för att kunna hitta en bra väg in i arbetsmarknad till ungdomar genom anpassade 

jobb. ”Vi ska bygga inte laga..” 

Den tredje gruppen har valt ”Familjen och vänner” som makrokategorin eftersom det upplevs som 

ett viktigt område som tyvärr har inte direkt erbjudande i nuläge. Vi har inte lösningar till den 

målgruppen just nu men gruppen tycker att de behöver också stöd. Det finns ett behov för arenor 

för att kunna prata om viktiga ämne både för unga och för vuxna. Angående ungdomar har gruppen 

diskuterat om att det finns ett behov av kunna förändra våra mötesplatser för att kunna nå 

målgruppen. Vi behöver ändra vår kommunikation, lär oss mer från unga och träffa de i deras 

arenor, på deras nivå.  

I Olofström har de COPE utbildning till föräldrarna som är alltid fullsatt. COPE står för 

"Community Parent Education Program" och är en pedagogisk metod där problemlösning i små 

grupper kombineras med diskussion i storgrupp. (http://olofstrom.se/a/cope-utbildning) 

Följande bilder visar resultat från varje grupp.  

http://olofstrom.se/a/cope-utbildning
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Efter redovisning av grupparbete har alla närvarande fått en bild av hur de olika grupperna 

diskuterade kring resultat från intervjuerna och de viktigaste behoven. Efter det får de tre 

grupperna tid för att diskutera kring frågor ”Vad gör vi idag som ni tycker svarar till behov? Vad 

saknas, vad borde utvecklas? Vad behöver vi för att göra det?”. Syfte med denna övning är att 

genom erfarenhetsutbyte mellan deltagare i gruppen resonera om vad i vårt nuvarande erbjudande 

är ett bra svar till behov och vad vi borde göra för att kunna bättre svara till behoven.  

Den första gruppen upplever att det som är bra idag är att NC fungerar som en semi myndighets-

ish, tack vare det finns en mindre glapp mellan myndighetsvärld och ungdomsvärld. Det finns en 

mix av olika aktiviteter som har genomförts i olika NC som är ett bra svar till behoven. De 

aktiviteterna som gruppen lyfte fram görs inte i alla kommun men anses som viktiga och 

intressanta. ”Varje ung som vi möter måste vi gå in med allt och entusiasm!”. Gruppen lyftar fram 

också att det är viktigt att vara trasparant med ungdomar och göra de medvetna att vi också testar 

olika lösningar. Så att i fall de känner inte sig träffat från aktiviteten i frågan kan de förstå att det 

är en test och komma med föslag för förbättringar. Det är också viktigt att anpassa språket till 

målgruppen. Gruppen funderade över att det är viktigt att kunna lära sig mer om unga aktiviteter 

för att kunna hitta referenser och hjälpa ungdomar i att hitta kopplingar till vuxenlivet/arbetslivet. 

”Vi behöver hjälpa de att förstå att att testa och göra fel är en viktigt erfarenhet inte en 

mysslyckande.”  

Den andra gruppen tycker att de olika aktiviteter på NC i olika kommuner och samverkan med 

andra aktörer är ett bra svar till behoven. Samverkan med skolan upplevs svårt i några situationer. 

Det finns ett behov av att utveckla samverkan för att erbjuda kunskap om psykisk hälsa redan i 

skolan och för att få bättre kunskap om arbetsmarknad. Gruppen upplever att vi gör bra insatser 

men att det är svårt att komma fram till en kedja. De ser en röd tråd men överlämningarna mellan 

olika aktiviteter inte alltid är lätta. ”Vi ser den röda tråden men det känns som att det är vi som 

måste försöka hela tiden att knyta i hop de olika delar av tråden” Det menas att det inte finns en 

bra kedja. Det behövs samverkan och politiken måste komma med prioritering. 

Den tredje gruppen valde föräldrar och vänner som makrogategorier och i nuläge finns inte ett 

stort erbjudande till målgruppen. I Ronneby har dem ”föräldrar kvällar”. De berättar att det inte är 

en så stort och komplicerat insats och att även om nu har de inte många som deltar är det viktigt 

att ha det kvar. Gruppen har funderat mycket om varför ställs nästan aldrig fråga till föräldrar eller 

anhöriga om de också behvöver stöd. Det finns möjlighet till föräldrarstöd men det är sällan att 

någon vid ett problem med ungen ställer fråga ”Vad behöver du som stöd som anhörig?” Vi 

behöver bli bättre på det. ”Vi är för dåligt i att erbjuda hjälp och information”. En bra samarbete 

med socialen, skolan och andra aktörer behövs för att kunna erbjuda stöd till unga och föräldrar. 

Också de andra närvarande tyckte att föräldrar och anhöriga är en målgrupp som vi borde jobba 

mer genom t.ex. att sälja in sig själv till föräldrar och marknadsföra olika erbjudande. Det finns 
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inte så många aktiviteter i nuläge och vi kan bli bättre på det. Följande bilder visar resultat från 

varje grupp.  
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Som sista gruppuppgift får närvarande möjlighet till att skriva artikeln som de skulle önska 

läsa om fem år på första sidan av BLT och/eller Sydöstran. Alla fick sen möjlighet till att rösta 

fram en vinnare. Elena avslutade dagen genom att tacka alla som kom och be att lämna 

feedback och skriva på post-it lappar något om dagen.  

Följande bilder visar resultat av grupparbete. 

 



Målgruppsanalys unga arbetssökande i Blekinge Dokument och Bilagor 
 
 
 
  
 

86 
 



Målgruppsanalys unga arbetssökande i Blekinge Dokument och Bilagor 
 
 
 
  
 

87 
 

 

 

 

 



Målgruppsanalys unga arbetssökande i Blekinge Dokument och Bilagor 
 
 
 
  
 

88 
 

     17 november 2017 

Resultat workshop med unga 

  

          


