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Förord av författarna 

Titeln på vårt examensarbete är; Arbetslösa unga i Bräcke kommun. Vår handledare har varit 

Jorge Calbucura. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Bräcke kommun arbetar för att 

underlätta arbetslösa ungdomars etablering på arbetsmarknaden då vi vet att den sociala 

situationen (hälsa och ekonomi) kan påverkas negativt av arbetslöshet.  

 

När det gäller arbetsfördelningen så har vi arbetet mycket tillsammans med intervjuer, letat 

fakta som vi tyckt varit relevant för ämnet och sen sammanställt arbetet. Litteratur om 

uppsatsskrivning, olika metoder och fakta för studien har vi läst och skrivit var för sig.   

 

Ett stort tack till handläggarna på Arbetsförmedling, Socialtjänst, Vågen och 

Ungdomsgarantin i Bräcke kommun som ställt upp med svar, utan ert engagemang har vår 

uppsats inte varit möjlig att slutföra.  
 

Östersund juni 2006 

Marie-Louise Hillergren & Pia Kjellberg 
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Inledning 

Det skrivs mycket om arbetslösa unga i dagsläget, och om hur viktigt det är att hjälpa dem ut 

på arbetsmarknaden. I tonåren grundas vår identitet, våra normer och värderingar. Identiteten 

är basen för hur de unga kan bestämma över sig själv och sin ställning i samhället. De 

ungdomar som inte har möjlighet att delta i arbetsliv och samhällsliv blir identitetssvaga och 

skapar därför olika subkulturer. Ett arbete är en viktig förbindelse till vuxenvärlden, en 

kontakt som skapar social förankring och identitet. Arbete är en grundläggande del och 

betydelsefullt för vårt samhälle. Det är även av vikt att belysa arbetslöshet från ett 

välfärdsperspektiv. Med välfärd omfattas bl. a. människors hälsa. Att vara ung och arbetslös 

kan orsaka en ökad risk för sämre hälsa och sämre självkänsla. De unga försöker bli delaktig i 

samhället, dock hamnar en stor del av ungdomarna utanför samhället på grund av att 

regelverket snarare försvårare än underlättar för deras etablering på arbetsmarknaden. Vårt 

arbete beskriver Bräcke kommun och vad de har att erbjuda unga arbetslösa. Bräcke ligger i 

Östra Jämtland och är en levande och vackert belägen bygd. Bräcke ligger efter E 14, en 

timmes bilresa från Östersund och en och en halvtimme från Sundsvall. Bräcke kommun är 

en liten kommun på rätt så stor areal, 3849 km2. Den 31 december 2005 bodde det 

sammanlagt 7192 personer i kommunen varav 423 stycken är unga mellan 18-24 år. 

Kommunen är uppdelad på tre kommundelar, Bräcke, Revsund och Kälarne. Bräcke erbjuder 

ishockeyhall, ridhus, slalombacke och elljusspår och här kan man uppleva jakt, fiske och 

mycket fin natur. Bräcke kommuns politiska organisation leds av Socialdemokraterna och av 

Kommunfullmäktige som väljer revisorer, styrelser och nämnder. Obligatoriska styrelser och 

nämnder är Kommunstyrelse, Valnämnd och Överförmyndarnämnd. Bräcke kommun har 

sedan valt att lägga all verksamhet i en nämnd, Produktionsnämnden. Kommunfullmäktige är 

kommunens högst beslutande organ som beslutar om övergripande mål och riktlinjer och 

kommunens budget. Produktionsnämnden är kommunens verkställande organ. 

Produktionsnämnden har i större utsträckning delegerat beslut angående ärenden inom 

socialförvaltningen till sociala arbetsutskottet. Medicinskt ansvarig sjuksköterska är 

underställd produktionsnämnden. Under produktionsnämnden finns kommunala pensionärs- 

och handikappråd som utgör remissorgan till nämnden och som sammanträder 5 gånger per 

år. Patientnämnden, gemensam med landstinget och länets övriga kommuner är också 

underställd nämndens verksamhet. I Bräcke kommun finns det alltså inte någon 

Socialnämnden.  
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I kommunen finns i dag 20 stycken ungdomar mellan 18-25 år som är totalt arbetslösa och 6 

stycken som är öppet arbetslösa. Sammanlagt är det 539 personer inskrivna som är totalt 

arbetslösa oavsett ålder, varav 117 stycken var öppet arbetslösa. I vår uppsats tittar vi på vad 

Bräcke kommun kan erbjuda för att underlätta de ungas etablering på arbetsmarknaden. Vilka 

insatser finns att tillgå för dem som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden? Vi började 

vår uppsats med att ta kontakt med Socialtjänst och Arbetsförmedling i Bräcke där vi frågade 

efter att få en eventuell verksamhetsplan eller liknade för hur de jobbar med arbetslösa 

ungdomar som inte har rätt till A-kassa. Deras sammanfattning blev en grund för vårt fortsatta 

arbete. Arbetet har sedan lagts upp utifrån intervjuer med öppna svarsalternativ till 

Arbetsförmedling, Socialtjänst, Vågen och Ungdomsgarantin i Bräcke. Våra frågor inriktades 

på vad kommunen har att erbjuda arbetslösa unga för att få underlätta deras etablering på 

arbetsmarknaden. Vi har tagit med de lagar och regler som gäller för Socialtjänst och 

Arbetsförmedling. Vi har läst litteratur som är relevant för ämnet vi skriver om, och även 

litteratur för vägledning i tillvägagångssättet för att skriva uppsats. Arbetet är en kvalitativ 

kunskapsöversikt för hur Bräcke kommun arbetar med arbetslösa ungdomar och deras sociala 

situation (hälsa och ekonomi).  
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1. Introduktion 

1.1 Problembakgrund  

Arbetslösheten bland ungdomar är idag tämligen hög. Många ungdomar har svårt att etablera 

sig på arbetsmarknaden, vilket ses som ett samhällsproblem. Projekt drivs i många kommuner 

för att på olika sätt erbjuda de unga en sysselsättning. Arbetsförmedling kan hänvisa till 

program för de unga mellan 18-24 år, det är Kommunalt ungdomsprogram och 

Ungdomsgarantin. Det kommunala ungdomsprogrammet ska innefatta teoretiska och 

praktiska moment och syftet är att programmet ska leda till arbete eller utbildning. 

Programmen sker i samverkan mellan de lokala Arbetsförmedlingarna och kommunen. 

Arbetsförmedlingen erbjuder programmen och kommunen får då möjlighet att teckna avtal 

med Arbetsförmedling för att nyttja programmen i kommunen. Hur projekten ska utarbetas 

avgör varje kommun i samverkan med Arbetsförmedlingen. Detta innebär att programmens 

upplägg kan vara olika i olika kommuner. I vår uppsats har vi tittat på hur Bräcke kommun 

arbetar med unga arbetslösa som inte har tillgång till arbetslöshetsersättning och ännu inte 

kommit in i socialförsäkringssystemet. Vi ville se vad kommunen erbjuder de unga arbetslösa 

för att underlätta etableringen på arbetsmarknaden?  Samt hur kommunen arbetar med de 

unga arbetslösas sociala situation (hälsa och ekonomi). Vårt val av uppsatsämne uppkom 

utifrån vår andra praktikperiod där vi såg hur svårt det kunde vara att vara ung och arbetslös, 

och att de unga lätt blir beroende av samhällets hjälp och klarar inte av självförsörjningen. 

Arbetslöshet och stigande ohälsa på grund arbetslöshet är exempel på några orsaker som 

bidrar till att många unga i dag är beroende av sociala ersättningar och bidrag för sin 

försörjning, och det är temat som vi inriktat vår uppsats på. Ungas deltagande i samhället är 

en avgörande förutsättning för tillväxt och välfärd, så vi måste satsa på dem. 

 

1.2 Syfte 

Att undersöka hur Bräcke kommun arbetar för att underlätta arbetslösa ungdomars etablering 

på arbetsmarknaden då vi vet att den sociala situationen (hälsa och ekonomi) kan påverkas 

negativt av arbetslöshet. 

 

1.2.1 Frågeställning 

1. Vilka insatser/åtgärder erbjuder Bräcke kommun de unga arbetslösa?  

2. Hur arbetar Bräcke kommun med de unga arbetslösas sociala situation? 

3. Hur kan känslan av sammanhang (KASAM) och ekonomi-skam modellen användas för att 

förstå unga arbetslösas sociala situation? 

 6 



1.3 Avgränsning  

Vår avgränsning har vi gjort utifrån att bara titta på ungdomar som inte har möjlighet till 

arbetslöshetsersättning. De ungdomar som berörs i vår uppsats står utanför 

Socialförsäkringssystemet. Vi har inriktat oss på unga arbetslösa mellan 16-24 år i Bräcke 

kommun. Vi har valt att studera arbetslöshet gällande unga då vi vet att arbetslöshet påverkar 

deras sociala situation både ekonomi och hälsa. Det är viktigt att satsa på ungdomarna. Det är 

av stor betydelse att de unga deltar och bidrar till vår framtida välfärd och tillväxt i samhället.  

 

1.3.1 Förklarning av begrepp 

Arbetslösa personer är de som är utan arbete och kan ta arbete direkt. Hit räknas inte personer 

som deltar i arbetsmarknadspolitiska program. Långtidsarbetslösa är personer som varit 

arbetslösa och anmälda på Arbetsförmedlingen i minst 6 månader om de är 25 år eller äldre, 

och under den tiden inte haft ett arbete eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program. 

Ungdomar under 25 år räknas som långtidsarbetslösa efter 100 dagar. Till långtidsinskrivna 

personer räknas de som är arbetslösa eller deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och 

som under de två senaste åren, eller mer, inte har haft ett arbete som varat längre än en 

månad. Öppet arbetslösa betyder att den arbetslös inte deltar i någon åtgärd eller liknande, 

utan går helt enkelt utan något att göra.  Totalt arbetslösa är alla som söker arbete, men 

kanske deltar i någon form av aktivitet/åtgärd och har något att göra på dagarna.(AMS, 2006) 
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2. Bakgrund 

Här redovisas de arbetsmarknadspolitiska åtgärder och lagar och regler för Socialtjänst och 

Arbetsförmedling som rör ungdomar. 

 

2.1 Arbetssätt och lagar för Arbetsförmedling och Socialtjänst angående unga 

arbetslösa   

AMS mål för år 2006 är för unga långtidsarbetslösa kvinnor och män ska minska under 2006 

jämfört med 2005. Det är regeringen och riksdagen som har det övergripande ansvaret för 

sysselsättningen och den samlade arbetsmarknadspolitiken. Målet är en väl fungerande 

arbetsmarknad. Arbetsmarknadsverket har en viktig roll för att skapa en väl fungerande 

arbetsmarknad. Deras uppgift är att fullgöra de uppdrag som regeringen och riksdagen 

beslutar om. Visionen är; Alla ungdomar som vill och kan ska snabbt få ett arbete. 

 

Arbetsförmedlingens viktigaste uppgift är bidra till en effektiv matchning mellan 

arbetssökande och lediga platser. De ska stödja och rusta de arbetssökande så att de kan ta de 

lediga jobben. En viktig uppgift är också att värna om arbetslöshetsförsäkringen genom att 

tillämpa dess regler på ett enhetligt sätt. Ungdomars arbetslöshet är fortfarande högre än den 

totala arbetslösheten för alla åldersgrupper. Ungdomar med bristfällig utbildning har svårare 

än andra att få fotfäste i arbetslivet. Detta gäller särskilt ungdomar med högst grundskola eller 

avbruten gymnasieutbildning.  (AMS, 2006) 

 

AMS och länsarbetsnämnderna ska öka insatserna för ungdomarna 

• Insatserna ska vara fokuserade mot jobbsökaraktiviteter på den reguljära 

arbetsmarknaden och individuellt anpassade för att öka möjligheterna till arbete. ( I 

Bräcke på AF har de tre sammankomster under en veckas tid) 

• Tydliga krav ska ställas från början att ungdomen självt ska söka arbete och delta i 

aktiviteter för att förbättra sina möjligheter att få arbete. 

• Alla ungdomar ska snabbt få en individuell handlingsplan. Handlingsplanen ska 

följas upp regelbundet och inriktas på aktivt arbetssökande. (AMS, 2006) 
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Arbetsmarknadspolitiska program 

Programmen syftar till att stärka den enskildes möjligheter att få eller behålla ett arbete. 

Programmen handhas av Arbetsmarknadsverket om inte annat föreskrivs. Syftet med 

arbetsmarknadspolitiska program som Ungdomsgarantin och Kommunala 

ungdomsprogrammet är att utveckla den unges möjlighet att i framtiden försörja sig själv. 

Syftet med åtgärden är att den enskilde ska få ett arbete eller utbildning. Om den unge på 

något annat vis har möjlighet att klara av sin ekonomi genom t.ex. bostadsbidrag, studiebidrag 

eller A-kasseersättning ska det ansökas om det först innan socialtjänsten kan ge 

försörjningsstöd. En kommun får anordna praktik eller annan verksamhet på heltid för 

arbetslösa ungdomar som inte genomgår gymnasieskola eller liknande utbildning till dess de 

fyller 20 år. Insatsen skall inledas med vägledning och jobbsökaraktiviteter hos 

länsarbetsnämnden. Den som är berättigad till ersättning enligt lagen om 

arbetslöshetsförsäkring har vid deltagande i verksamhet som anordnas rätt till aktivitetsstöd. 

De arbetsmarknadspolitiska programmen är sådana insatser som syftar till att stärka den 

enskildes möjligheter att få eller behålla ett arbete. En anvisning skall omfatta verksamhet 

under en bestämd tidsperiod. Tidsperioden får vara längst sex månader. Dock skall 

anvisningar till prova-på-platser gälla under längst tre månader, till arbetsmarknadsutbildning 

kunna gälla till dess målet med utbildningen uppnåtts, som gäller stöd till start av 

näringsverksamhet kunna förlängas om det behövs på grund av sjukdom eller att myndighets 

tillstånd som behövs för verksamheten blivit försenat, till aktivitetsgarantin gälla under den 

tid det är arbetsmarknadspolitiskt motiverat att den enskilde tar del av garantin eller tills ett 

sådant förhållande som inträffar, till Kommunala ungdomsprogram gälla längst till den dag 

den enskilde fyller 20 år, och till Ungdomsgarantin gälla under längst 12 månader. (Notisum, 

2006) 

 

Ungdomsgarantin 

Grunden var regeringens löfte om att ungdomar inte skulle vara arbetslösa längre än 100 

dagar. Ungdomsgarantin som tidigare hette utvecklingsgarantin infördes den 1 januari 1998. 

(Ungdomsstyrelsen 2000) Den finns till för de ungdomar som arbetslösa och är mellan 20-24 

år. Kommunen kan då anordna aktiveringsprogram. Förutsättningen är att kommunen och 

Arbetsförmedlingen har tecknat en överenskommelse angående Ungdomsgarantin. Denna 

åtgärd syftar till att du ska utveckla din egen kompetens så möjligheterna att få ett arbete eller 

studera förbättras. Insatserna börjar med vägledning och jobbsökaraktivitet i 

Arbetsförmedlingens regi, och är individuellt anpassade.  
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Det kan vara praktik, läsa in vissa ämnen eller både och. Utbildningsorienterade insatser 

prioriteras. Ungdomsgarantin kan pågå max 12 månader. För att ha rätt till att delta i 

Ungdomsgarantin ska man vara arbetslös och anmäld till Arbetsförmedlingen som 

arbetssökande och vara mellan 20-25 år. Kommunen har skyldighet att erbjuda en aktiverande 

och utvecklande insats efter 90 dagar om inte Arbetsförmedlingen lyckats erbjuda dig arbete, 

utbildning eller något lämpligt arbetsmarknadspolitiskt program. Kommunen har då endast 10 

dagar på sig att erbjuda den unge något. Under tiden i Ungdomsgarantin kan man få 

aktivitetsstöd som motsvarar arbetslöshetsersättningen eller utvecklingsersättningen på 3280 

kronor. Om du är berättigad till försörjningsstöd kan du få utvecklingsersättning till 

motsvarande belopp. Man skattar inte för pengarna. Kommunen får skilja den som tar del av 

ungdomsgarantin från verksamheten om den enskilde på grund av misskötsamhet inte kan 

tillgodogöra sig det som anordnas i verksamheten, allvarligt stör eller hindrar den verksamhet 

som han eller hon tar del av, eller uteblir från sådan verksamhet fem dagar i följd utan att 

anmäla giltigt förfall. Ett sådant beslut gäller omedelbart. (AMS, 2005) 

 

Kommunalt ungdomsprogram 

Det kommunala ungdomsprogrammet har funnits sedan 1995 och riktar sig till unga upp till 

20 år. Kommunala ungdomsprogrammet ska innehålla praktiska och teoretiska moment som 

syftar till att det ska leda till arbete eller utbildning. (IFAU, 2005) Kommunen och 

Arbetsförmedlingen kommer överens om hur utbildningens innehåll ska se ut och dess 

praktiska uppläggning. Det kommunala ungdomsprogrammet inleds alltid med vägledning 

och jobbsökaraktivitet som Arbetsförmedlingen håller i. Den som är arbetslös ungdom och 

inte går i gymnasium eller liknande kan fram till 20-års dagen få delta i Kommunala 

ungdomsprogrammet. Riktmärket är att din kommun ska erbjuda ett program inom 100 dagar 

från det du blev arbetslös. Ungdomen måste även vara inskriven på Arbetsförmedlingen som 

arbetssökande. Arbetsförmedlaren, kommunen och ungdomen ska gemensamt göra upp en 

handlingsplan. Ersättningen kan man få från kommunen. Beloppet kan variera beroende på 

om ungdomen läst färdigt sin gymnasieutbildning eller inte. Om utbildningen inte fullföljts får 

man enbart 1360 kronor/månad. Pengarna är också skattepliktiga. Om personen har rätt till A-

kassa kan Arbetsförmedlingen erbjuda andra arbetsmarknadspolitiska program i stället. 

(AMS, 2005) 
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Aktivitetsstöd 

Aktivitetsstöd är ekonomiskt stöd till försörjning och lämnas till den som tar del av de 

arbetsmarknadspolitiska programmen, arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, med 

undantag för den som fått ett interpraktikstipendium, stöd till start av näringsverksamhet, 

aktivitetsgarantin, ungdomsinsatser, förberedande insatser, eller projekt med 

arbetsmarknadspolitisk inriktning. (Notisum, 2006) 

 
Individuella handlingsplaner 

Den offentliga arbetsförmedlingen skall i samråd med den som söker arbete upprätta en 

individuell handlingsplan där den arbetssökandes skyldigheter och planerade aktiviteter 

anges. Planen skall upprättas senast inom tre månader från det att den enskilde anmäler sig 

som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen. En handlingsplan för den som inte 

fyllt 25 år bör dock upprättas väsentligt tidigare. AMS utfärdar föreskrifter om 

handlingsplanernas närmare innehåll och hur de skall följas upp. (et.al) 

 

Ekonomiskt bistånd 

Ekonomiskt bistånd är välfärdssystemens yttersta skyddsnät och ska vara en tillfällig lösning 

för dem som har försörjningssvårigheter. Det ska verka som ett komplement till 

socialförsäkringarna och bidra med hjälp när andra generella stödformer inte finns att tillgå. 

Biståndet ska vara en tillfällig hjälp vid korta perioder av försörjningsproblem. 

Det riktades tidigare till grupper som stod permanent utanför arbetslivet som äldre, personer 

med funktionshinder, personer med psykisk sjukdom och till barn som behövde försörjning. 

Under 1900-talets början var detta det enda som dessa grupper kunde få hjälp ifrån, numer 

finns andra generella trygghetsreformer och bidragsformer att tillgå för dessa grupper. Under 

1990-talet har systemet för ekonomiskt bistånd allt mer börjat fungera som ett flykting- och 

invandrarstöd. (Socialstyrelsen, 2003)  

 

Befolkningens behov av biståndsstöd beror ofta på individuella och strukturella faktorer och 

ofta i samverkan. På den strukturella nivån är det arbetslöshet och villkoren för 

arbetslöshetsersättningen, socialförsäkringarnas funktionssätt samt demografiska förhållanden 

som åldersfördelning, barnafödande och invandring. De individuella faktorerna kan vara 

familjeförhållanden, ålder, socialt nätverk, arbetslöshet, boendeförhållanden, utbildning, 

etnisk bakgrund, ohälsa, missbruk och vistelse i Sverige. Flera studier visar på att behovet av 

ekonomiskt bistånd beror på arbetslöshet utan möjlighet till arbetslöshetsersättning. 
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I den svenska modellen har full sysselsättning varit en av hörnstenarna. Denna politik har 

grundats på antagandet av att förvärvsarbete har en central roll i människan liv och är 

nödvändigt för samhället. Principen i arbetslinjen är att alla arbetslösa ska erbjudas arbete 

eller utbildning i stället för ekonomiskt stöd. Arbetslinjen har präglat både 

arbetsmarknadspolitiken och socialpolitiken. Välfärdssystemet bygger på att kompensera 

inkomstbortfall på grund av sjukdom, arbetslöshet och ålderdom. Villkoren för individen 

påverkas av nuvarande och tidigare prestationer på arbetsmarknaden. Den mycket starka 

kopplingen mellan förvärvsinkomst och ersättningsnivå leder till att de personer som inte 

etablerat sig på arbetsmarknaden har väldigt dåligt skydd vid arbetslöshet och sjukdom och att 

de inte har möjlighet att ta del av välfärdssystemets delar på samma sätt. I stor utsträckning 

beror det långa bidragsberoendet på att de personer som inte kommit ut på arbetsmarknaden 

och inte kvalificerat sig för det generella försäkringssystemet. Under 1990-talets konjunktur 

kom många unga och invandrare att hamna utanför försäkringssystemet. 

Behovet av ekonomiskt bistånd är det vanligaste skälet till att människor kommer i kontakt 

med Socialtjänsten. (et.al) 

 

Socialtjänsten uppgift  

I portalparagrafen (1 kap 1 § SoL) anges de grundläggande värderingarna och övergripande 

målen för Socialtjänstens samtliga verksamheter. Socialtjänsten ska främja människornas 

ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsförhållande och aktiva deltagande i 

samhällslivet. Verksamheten ska bygga på respekt för individen och dess rätt till 

självbestämmande och integritet. En viktig princip i SoL är att individen har ett eget ansvar 

för sitt liv och detta får inte Socialtjänsten ta ifrån människorna. Rätten till bistånd (4 kap 1 § 

SoL) finns alltså bara om personen i fråga inte har någon möjlighet att själv kunna försörja sig 

på något vis. Socialtjänsten ska inte enbart ge ekonomiskt bistånd, utan även hjälpa den 

enskilde med metoder som underlättar att ta i tu med det som är orsaken till biståndstagandet. 

Hjälpen kan då till exempel vara ekonomisk rådgivning, hjälp att söka arbete eller 

sjukpenning, detta för att komma ut på arbetsmarknaden igen eller på annat sätt klara sin egen 

försörjning. Detta styrks i 1 kap 1 § och 4 kap 1 § SoL. (et.al) 
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Enligt 3 kap 5 § SoL så får Socialtjänsten inte ensam ta beslut om vad som passar varje 

individ bäst, utan planeringen över vad som är lämplig åtgärd och vilka strategier som krävs 

för att ändra livssituationen ska göras i samråd med den enskilde. Personen ska vara delaktig i 

insatserna och aktivt påverka planeringen av sin framtid. Om en person är i behov av hjälp 

eller stöd från andra instanser så har Socialtjänsten en skyldighet att tillsammans med den 

enskilde och dess samtycke samordna så andra insatser kommer till stånd. (3 kap 5 § SoL)  

Det finns hinder som bl.a. Sekretesslagen, som gör samarbete med andra aktörer såsom 

Försäkringskassa, Arbetsförmedling och hälso- och sjukvård svårt. Socialtjänsten bygger upp 

ett förtroende till klienten genom att han/hon vet att inget som sägs här ska lämnas vidare till 

andra myndigheter/aktörer. (et.al) 

 

Förutsättning för rätt till ekonomiskt bistånd 

Om den som söker ekonomiskt bistånd är arbetslös har Socialtjänsten i allmänhet rätt att 

kräva att denne står som arbetssökande på heltid och är villig att ta erbjudet arbete av 

Arbetsförmedlingen. Detta enligt 4 kap 1 § SoL, men Socialtjänsten ska även göra en 

individuell bedömning av varje enskilt fall och ovan nämnda ska här ses som en 

huvudprincip. Personer som under en lång tid erhållit ekonomiskt bistånd är antagligen i 

behov av andra insatser med. Här är det viktigt att samarbetet mellan andra instanser som 

Arbetsförmedling och Försäkringskassa m.fl. fungerar på ett tillfredsställande sätt. Enligt 4 

kap 4 § SoL så är det ett krav på att ungdomar upp till 25 år som är arbetslösa en längre tid 

ska delta i praktik eller annat kompetenshöjande verksamhet. Dessa insatser ska verka för att 

stärka den unges möjligheter att i framtiden klara av att försörja sig själv. Syftet med 

insatserna är att den unge inte ska passiviseras av ett långvarigt bidragstagande. (et.al) 
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3. Tidigare forskning 

Här redovisas den information som vi hittat och ansett varit relevant för vår uppsats. 

Historik, angående arbetslöshet, hälsoperspektiv och försörjningsmöjligeter utifrån 

arbetslöshet. 

 

3.1 Generell historik angående arbetslöshet 

De dominerade bidragstagarna var i början av seklet de äldre, de stora barnfamiljerna och de 

som inte var arbetsföra. Mot slutet av 1900-talet har bilden förändrats mycket. Nu är det de 

yngre, arbetsföra i städerna som dominerar bland bidragstagarna. (Puide. A, 2000)  

Massarbetslöshets och ekonomisk kris har präglat det svenska samhället under 1990-talet. 

Förvandlingen från en välfärdsstat med hög sysselsättning till ett land med hög arbetslöshet 

och kraftig social nedrustning har gått mycket fort. 1990 var den totala arbetslösheten 3,2 % 

och 1993 var en 12,1 %. Sverige har dock utvecklat ett välfärdssystem för att mildra 

effekterna av arbetslöshet och där man får arbetslöshetsersättning. Ersättningsnivån tycks 

hänga samman med arbetslöshetens omfattning, ökar arbetslösheten så sänks ersättningsnivån. 

Så har det varit i Frankrike, Finland och Sverige. (Rantakeisu. U, 1996) 

 

I Bräcke kommun fanns i maj 2005, 52 unga arbetslösa mellan 18-25 år. I dagsläget är det 

endast 20 stycken ungdomar mellan 18-25 år som är totalt arbetslösa och 6 stycken som är 

öppet arbetslösa. Sammanlagt är det i maj 2006, 539 personer inskrivna på 

Arbetsförmedlingen i Bräcke som är totalt arbetslösa oavsett ålder, varav 117 stycken var 

öppet arbetslösa.  

 

Bakgrund till ungdomsarbetslöshet 

Ungdomar rubriceras oftast som en utsatt grupp med svag förankring på arbetsmarknaden. En 

hög generell arbetslöshet innefattar även en hög arbetslöshet bland de unga, normalt ligger 

arbetslösheten bland unga högre än arbetslösheten bland vuxna. Möjliga förklaringar till detta 

kan vara att ungdomar har kortare arbetslivserfarenhet och därför anses de ha lägre 

produktivitet än mer erfaren arbetskraft och att gruppen också blir lägre prioriterad av 

arbetsgivarna. De unga är ganska oprövade på arbetsmarknaden och arbetsgivarna tvekar 

därför inför det långsiktiga åtagande som fast anställning innebär. De ungas osäkra ställning 

på arbetsmarknaden stärks genom att de ofta drabbas vid personalminskningar på grund av 

principen sist in först ut. (Ungdomsstyrelsen, 2000)  
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De som varit arbetslösa under lång tid hör till den grupp som har det svårare att etablera sig i 

samhället. Den viktigaste skillnaden mot andra i samma ålder är att de inte läst färdigt 

grundskolan i samma utsträckning som genomsnittet. Att inte klarat av grundskolan är en 

punkt som kvarstår då vi jämfört med andra variabler som kön, social bakgrund, boendeort 

och invandrarstatus. Det är ingen större skillnad på kön när det gäller arbetslöshet och heller 

inte regionala skillnader eller vilken utbildningsbakgrund föräldrarna har. Om arbetslösheten 

varar mer än två år är dock männen överrepresenterade, kvinnor har i högre utsträckning 

börjat studera eller skaffat barn och har hemarbete då. (Regeringskansliet, 2003) 

 

Arbetets värde 

Resultaten från äldre och nyare beteendevetenskaplig arbetslöshetsforskning är så entydiga att 

man utifrån dessa kan utforma en teori om arbetets värde. Förutom den ekonomiska 

funktionen så har förvärvsarbetet ett stort psykosocialt värde för människan. Arbete erbjuder 

tidsstruktur, regelbunden aktivitet, sociala kontakter, det ger en känsla av kollektiva mål och 

det ger en social status och identitet. En tes som ekonomisk forskning trott på är att de 

arbetslösa har det för bra och därmed inte anstränger sig nämnvärt för att söka arbete. Det har 

dock visat sig att arbetslösheten inte minskat även om Sverige skärp kraven på de arbetslösa 

genom det presenterade jobbpaket och sänkta A-kasseersättningen år 1995. Den höga 

arbetslösheten kvarstår trots dessa åtgärder. En förklaring till detta står att finna i den 

sociologiska och psykologiska arbetslöshetsforskningen. Resultaten visar överlag att många 

arbetslösa upplever att deras mentala välbefinnande och hälsa försämras avsevärt under 

arbetslöshetstiden och att detta i förlängningen kan leda till att den arbetslöse i framtiden får 

problem att hitta nytt arbete. (Lindqvist, 1997) 

 

Arbetslöshetens följder 

För den som under en längre tid varit arbetslös kan det få flera olika följdverkningar, vilket i 

sin tur försvårar den unges inträde till arbetsmarknaden. Har man haft oturen att hamnat i 

detta dilemma bidrar det till att man inte har en dagsaktuell yrkeskompetens vilket gör ett den 

långtidsarbetslöse har svårt att konkurrera med dem andra arbetslösa. När större grupper är 

långtidsarbetslösa finns det risk att det bildas en arbetslöshetskultur vilket menas att det blir 

socialt acceptabelt att vara arbetslös, vilket bidrar till att arbetslösheten förblir permanent i 

dessa grupper. Dock ska arbetsmarknadspolitiska åtgärder påverka tillgången av arbetskraft 

positivt genom att arbeta emot dessa processer. 
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I vår välfärdsstat erbjuds vi många vägval, men är ungdomarna idag så välutrustad för att 

klara av att välja och hur pass rörliga är de för förändringar? För som barn lär vi oss att allt är 

möjligt. Tyvärr så räcker det inte bara med att vilja något utan det måste vara möjligt att 

utföra också. För vissa ungdomar handlar det om att hitta nya vägar i livet, bygga upp nya 

mål. Medan andra ungdomar inte klarar av förändringar utan har känslan av rotlöshet och 

utebliven framgång. Den individualisering som finns i samhället är den som ger ungdomarna 

ansvaret för den egna etableringen. Vilket också då medför att ungdomarna tar på sig hela 

ansvaret förde olika misslyckanden de gör. Det finns idag alltför många beslut som ska tas på 

individnivå, dock saknas struktur där möjligheter varierar på grund av klass, utbildning, 

religion, kön och utländsk bakgrund. (Ungdomsstyrelsen, 2005)  

 

Enligt Olsson (2000) framhävs tre mänskliga behov; gemenskap i samhället, behov av mening 

och behov av struktur. Den som är arbetslös förlorar arbetskamrater och samtalsämnen i 

vänkretsen. Behovet av mening i tillvaron påverkas av upprepade negativa försök att få nytt 

arbete. Behovet av struktur är tillfredsställt när arbetstiderna rutar in dygnet för den arbetslöse 

upplöses denna struktur och man tenderar ganska snart känna att det som att man inte får 

mycket gjort överhuvudtaget. Den mest självklara mötesplatsen i Sverige är antagligen 

arbetet.  

 

3.2 Historik angående åtgärder 

Redan sedan mitten av 1970-talet så fanns det syftade åtgärder för arbetslösa ungdomar i 

Sverige. Några åtgärder handlar om praktik och anställning, några om förberedelser för 

studier, praktik eller arbete, ytterliggare andra åtgärder verkar för integrering av ungdomar 

som riskerar socialt utanförskap. Utvärderingar som gjorts angående hur 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder inverkar på ungdomarnas arbetsmarknadssituation visar att 

åtgärderna på exempelvis praktikplaceringar har lett till undanträngningseffekter, vilket inte är 

bra för arbetsmarknaden, samtidigt då en bra praktik kan vara positiv för den individuelle. 

(Lindqvist, 1997) I Bräcke år 1995 startades ett projekt som då hette Eldorado (och som i 

dagsläget är en etablerad verksamhet som heter Vågen). Anledningen till att man startade upp 

projektet var på grund av att det fanns hög ungdomsarbetslöshet och socialbidragskostnaderna 

var höga i de Norrländska inlandskommunerna. Ekonomin befann sig i obalans i kommunerna 

och prognosen var nedstämd. (Intervju, Vågenansvarig 19/5-06) 
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I maj 2005 var det 18 ungdomar mellan 18-24 år inskrivna i UNG och 16 unga upp till 20 år 

var inskrivna på KUP. I dagsläget är det 17 ungdomar inskrivna i UNG och 5 inskrivna i KUP 

i Bräcke kommun. I hela riket finns för närvarande 3957 ungdomar inskrivna på KUP och 

7780 inskrivna i UNG. (Intervju, handläggare AMS, 22/5-06) 

 

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder mot arbetslöshet och ohälsa  

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan användas för att aktivera och upprätthålla den 

arbetslöses yrkeskompetens, stärka dennes självförtroende och utveckla sociala kontaktnät. 

Utbildningar och beredskapsarbeten hjälper den arbetslöse att komma tillbaka ut på 

arbetsmarknaden när efterfrågan på arbetskraft ökar igen.  

Dessutom underlättar åtgärderna till att skapa nya relationer till andra personer inom nya 

branscher och det ger de viktiga sociala kontakterna. Den största vinsten med 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder är ändå att man upprätthåller de arbetslösas kompetens och 

förhindrar att de drabbas av ohälsa, inte att man sänker den totala arbetslöshetsnivån. 

(Lindqvist, 1997) 

 

Svenska för invandrare 

Sfi (svenska för invandrare) anordnar kurser i svenska för invandrare och det har funnits 

sedan 1980-talet. Sfi är en samhällig skyldighet och det är en förpliktelse för invandrare att gå 

dessa kurser. Ibland kan en speciell yrkesutbildning komma på tal. Invandrare kan ha det svårt 

att konkurrera med svenska akademiker och det kan bli nödvändigt för dem att söka mindre 

kvalificerade arbeten än det man haft i hemlandet. (Olsson, 2000) 
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3.3 Hälsoperspektiv utifrån arbetslöshet 

Hälsan påverkas ofta negativt då en person är arbetslös. Detta är en viktig aspekt att ta med 

då ungdomarna är vår framtid och ska orka och vara arbetsför många år. En dålig start 

gällande arbete och ekonomi i unga år kan leda till sämre välmående och följa med under 

lång tid framöver. 

 

Enligt Lindqvist (1997) sammankopplas psykosomatiska symtom med stress, brist på social 

integration, sociala nätverk och socialt stöd. Förlusten av socialt stöd kan uppstå när 

livssituationen förändras drastiskt t.ex. genom arbetslöshet, förändrade arbetsvillkor, 

konflikter på arbetsplatsen, skilsmässa och liknande. Konflikten består i att sjukdomsrisken 

förmedlas genom sociala omgivningsförhållanden, vilka kommer i konflikt med individens 

otillräckliga resurser att hantera dem. 

 

Utbrändhet blir också allt vanligare i bland Sveriges befolkning. Unga vuxna i åldern 20-30 år 

påstås befinna sig i stor utsträckning i riskzon för utbrändhet och då särskilt kvinnor. 

Arbetslivsinstitutet anser att de som står utanför arbetsmarknaden kan bli utbrända. Arbetslösa 

som varje dag söker febrilt efter ett arbete, vilket blir en planmässig aktivitet som upprepas, 

och utan att ge något positivt resultat och utan att nå sitt mål är en oerhörd krävande situation 

Det kan leda till utbrändhet. Ungdomar har olika ambitioner, olika bakgrunder och olika 

möjligheter att lyckas på arbetsmarknaden, de är inte en enhetlig grupp. (Arbetslivsinstitutet, 

2004)   

 

Puide (2000) skriver att arbetslösheten bryter ner självförtroendet och att det kan mynna ut i 

social isolering, passivitet, ökade hälsorisker, förstärker generations- och klassklyftorna samt 

leder till vanmakt och misstroende mot olika myndigheter, utan att ungdomarna förmår sig att 

arrangera ett kollektivt motstånd. Sociala bakgrundsfaktorer har visat sig haft konsekvenser 

för hur de unga kan hantera sin arbetslöshet, liksom perioden i livscykeln under vilken tid 

individen drabbas. En person som varit arbetslös en längre tidsperiod varvat med 

åtgärdsprogram kan synd nog ge signaler till arbetsgivarna att vara varsamma med att anställa 

de unga. Dessa ungdomar blir oskyldigt stämplade.  
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Stigmatisering 

Det finns en risk att arbetslösa stigmatiseras i interaktion med andra. Det dagliga arbetet är 

ofta ett centralt diskussionsämne för förvärvsarbetande där arbetslösa inte har något att 

tillföra. De känner sig mindervärdiga och odugliga. De arbetslösa kan stämplas som 

misslyckade, lata, arbetsskygga, och oansvariga vilket i längden leder till att de får en bild av 

sig själv som överensstämmer med omgivningens uppfattning. Denna stigmatiseringsprocess 

kan gå till på flera sätt, bl.a. genom att andra ser ner på den som är arbetslös, arbetsgivaren 

anställer inte en person som länge varit arbetslös då de tror att de inte vill arbeta, och 

människor kan anklaga den arbetslöse för att inte fullgöra sina samhälliga plikter. Man kan 

alltså se psykosocial ohälsa bland arbetslösa som ett resultat av de strukturella 

värderingsmönster som de får ta del av i det dagliga samspelet med andra individer. Detta 

strukturella värderingssystem kopplas till förvärvsarbetets värde och risken är stor att den som 

är arbetslös i interaktionsprocessen behandlas på ett nedvärderande sätt. (Lindqvist, 1997)  

 

Unga och socialbidrag 2005 

De unga mår allt sämre psykiskt på grund av att de inte får ett arbete och de lever i fattigdom. 

Att inte kunna försörja sig är ett hinder för att bli vuxen. Forskning visar att antalet ungdomar 

som lever på socialbidrag har ökat, hela 40 procent av alla som får socialbidrag är mellan 18–

29 år. Under året 2005, såg det ut så här:  

• Var tionde 18-24-åring hade socialbidrag  

• 40 procent av alla som fick socialbidrag var mellan 18-29 år 

• var femte som fick långvarigt ekonomiskt bistånd var 18-24 år 

• 18-19- åringar som får socialbidrag löper större risk att bli långvarigt biståndsberoende 

(Artikel aftonbladet, 06-03-23) 

 

Symtom på sämre välmående utifrån arbetslöshet 

Axelsson, (2005) säger att det skiljer sig mycket mellan ungdomars behov, de behöver olika 

typer av stöd från samhället, det går inte att dra alla över en kam. Det påvisas att många av 

dagens ungdomar mår dåligt av att stå utanför arbetsmarknaden, i jämförelse med de 

jämnåriga kamraterna som arbetar eller studerar. De ungdomar som är arbetslösa är ofta trötta, 

sover dåligt, nedstämda, rastlösa och irriterade. De unga som har bra erfarenheter från skola, 

arbeten, bra föräldrastöd/vuxenstöd och har en god hälsa har en positivare syn på arbete och 

sina egna förutsättningar. 
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3.4 Att bli vuxen och klara av självförsörjningen 

I detta kapitel tar vi upp de ungas väg in i vuxenlivet, vilket i dagens samhälle sker senare än 

förut. De unga ska helst ha hög utbildning för att få ett arbete. Och för att kunna ha 

möjligheten att bilda familj krävs ett arbete så man klarar av sin självförsörjning.  

 

Senare familjebildning 

Idag väntar ungdomarna med att bilda familj, skaffa barn tills att de har fått en trygg ekonomi, 

en fast anställning och ett eget hem. Studier påvisar att barnafödandet inte är speciellt högt 

bland dem som är arbetslösa eller bara har en tidsbegränsad anställning eller studerar. År 2004 

var medelåldern på kvinnan som skaffade sig sitt första barn 29 år och mannen 31 år, vilken 

är en ökning på genomsnitt 4 år sedan 30 år tillbaka. (Ungdomsstyrelsen, 2005) 

 

Ungas etablering på arbetsmarknaden 

Vägen till ett arbete och etablering i samhället är för många ungdomar lång och komplicerad. 

Det ställs höga krav på utbildning och mångfalden av möjligheter och information kan leda 

till fel val för ungdomarna. De övergripande målen för den nationella ungdomspolitiken är att 

de unga ska ha tillgång till välfärd och makt. De fem viktigaste områdena är, lärande och 

personlig utveckling, hälsa och utsatthet, inflytande och representation, egen försörjning samt 

kultur och fritid, har identifierats. De ramar in och drar upp gränser för politiken. Detta har 

riksdagen och regeringen slagit fast med propositionen Makt att bestämma - rätt till välfärd 

prop 2004/05:2 (et.al) 

 

Ungdomsstyrelsen, (2005) säger även de att arbetslöshet och bidragsberoende hindrar och 

försenar etableringen för ungdomarna att träda in i ett vuxenliv. Att få en egen riktig lön är av 

en stor betydelse och är viktig i detta resonemang. Med en egen lön får ungdomen inte bara en 

egen försörjning utan den ger även en moralisk förtjänst. Att vara tvungen att behöva leva på 

socialbidrag kan tyvärr mynna ut i stigmatisering, och att ungdomarna uppfattar sig själva 

som ”blodsugare”. Att etablera sig på arbetsmarknaden är en viktig del för att klara av att vara 

självförsörjande. Dock spelar många olika faktorer in om hur själva etableringsprocessen kan 

se ut. Några av dem är hur det ser ut med förutsättningarna på arbets- och bostadsmarknaden i 

den egna kommunen, generationsspecifika särskiljande drag som till exempel om man till hör 

en stor årskull. Individens bakgrund har också betydelse, som vilket kön man tillhör, sina 

föräldrars socioekonomiska förmögenhet, om man är född utomlands eller i Sverige och sin 

utbildningsnivå.  
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De ungdomar som inte har en godkänd gymnasieutbildning eller avbrutit utbildningen har det 

svårare att få inträde på arbetsmarknaden än de dom har lyckat få en högskoleutbildning. De 

ungdomar som drabbas av en längre tids arbetslöshet har en större risk att råka in i 

ekonomiska svårigheter som vuxen. För många ungdomar är idag utbildning och arbete de 

sysselsättningar som byter av och flätas in i varandra. Detta kommer sedan att ha verkan på 

den efterföljande etableringsprocessen. (et.al) 

 

Egna försörjningsmöjligheter 

Ungdomar som lever under labila social förhållanden är en utsatt grupp. Deras ekonomiska 

trygghet beror till stor del på deras inträde till arbetsmarknaden, men även deras 

familjebakgrund har betydelse. Det sociala nätverket har en väldigt stor betydelse för den 

unges ekonomi. Förutom det egna sociala nätverket är många unga beroende av det offentliga 

välfärdssystemet för att över huvud taget klara sin egen försörjning. År 2004 behövde var 

fjärde ungdom som var arbetslös ekonomisk hjälp i form av stöd eller bidrag från staten eller 

från hemkommunen. Dock var det bara 40 procent av dem som behövde någon form av 

bistånd som fick hjälp i form av stöd eller bidrag. Orsaken till detta är att ungdomarna inte 

kunnat introduceras på arbetsmarknaden, inte heller kvalificerats sig till arbetslöshets- eller 

sjukförsäkring. Idag så är de allmänna ekonomiska stödsystemen som finns i vårt samhälle 

förenade med villkor, villkor som kräver att den unge under en period ska ha haft ett 

lönearbete. (et.al) 

 

Inaktiva unga 

Antalet overksamma ungdomar som varken arbetar, är arbetslös, i någon 

arbetsmarknadsåtgärd eller studerar har ökat kraftigt under de senaste åren. Dessa ungdomar 

är ofta helt eller delvis beroende av sina föräldrar för att klara sin egen försörjning, för några 

unga är det inte bara en tillfällig lösning utan detta kan fortsätta under flera år. Ett möjligt 

tecken på en ökad polarisering inom ungdomsgruppen är den kraftiga ökningen av vad som 

ofta kallas för inaktiva unga, det vill säga ungdomar som i den officiella statistiken varken är 

sysselsatta eller registrerade som arbetslösa och som heller inte studerar, gör värnplikt eller 

befinner sig i någon form av arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Enligt 

Arbetskraftsundersökningen har antalet inaktiva i åldersgruppen 16-24 år vuxit kraftigt under 

senare år. År 2002 motsvarade detta drygt 11 procent av befolkningen i denna åldersgrupp. 

Sverige har dessutom pekats ut som ett land som vid en internationell jämförelse har särskilt 

många inaktiva ungdomar. (et.al) 
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Frånvaron av egen inkomst 

Ekonomiskt bistånd har blivit ett slags stöd för olika individer i samhället som är eller har 

varit oetablerade på arbetsmarknaden och därmed inte kommit in i det system som ger 

inkomstbortfallsrelaterade trygghetsförsäkringar. Den kanske mest centrala socialförsäkringen 

som socialbidragstagare ofta saknar rätt till är arbetslöshetsförsäkringen och detta trots att de 

uppfyller Arbetsförmedlingens krav på att vara aktivt arbetssökande. (Ungdomsstyrelsen, 

2003) Även klassrelaterade modeller tycks slå genom, vilket antagligen kan hänvisas till att 

det finns olika klassbundna möjligheter att få ekonomiskt stöd hemifrån, under den första 

tiden efter gymnasieutbildningen. (Mustel. K, 2004) 

 

De som måste leva på ersättningar från exempelvis socialbidrag och arbetslöshetskassa ger 

inte samma höga värde och status som att få ut en lön som de själva arbetat ihop. Dessa 

förhållanden kan påverka resterande tiden av ungdomars liv. Det fungerar så i dagens läge att 

pengar gör en individ oberoende och är en förutsättning för sociala aktiviteter och det ger 

möjligheten till rätten att bevara en viss livsstil. Avsaknaden efter pengar kan förvärra detta 

och inverka på upplevelsen om ett gott eller dåligt liv. (Rantakeisu, Starrin, Hagqvist, 1996) 

 

Skammen att leva på socialbidrag 

Vi har läst om socialbidrag och socialbidragstagande och om hur de individer som har ett 

konstant socialbidragsberoende har det sämre i sina levnadsförhållanden än övriga. Individer 

med en långvarig bundenhet av socialbidrag är i hög utsträckning arbetslösa, och de oroar sig 

mycket oftare för sin ekonomi än resterande. Det är även forskat om att det är fem gånger 

vanligare att långvariga socialbidragstagare har svåra bestående besvär av ängslan, oro och 

ångest i jämförelse med dem som inte uppbär socialbidrag. Det är för många en obehaglig 

situation att behöva gå till en socialbyrå för att fylla i en ansökan och människorna väntar in i 

det längsta med att söka ekonomisk hjälp. De tycker sig i mötet med socialtjänsten att det 

uppstår situationer som hotar den egna självbilden och sitt människovärde därför att 

socialbidraget uppfattas som en gåva vilket gör att det känns som ett tiggeri och inte en 

rättighet. (Starrin. B, 2001) Nyinkomna invandrare kan lätt fastna i bidragsmottagande, vilket 

även bör ses som en varningssignal till en början av mer omfattande problem, än bara de 

ekonomiska konsekvenserna bidragsberoendet får för både den enskilde och samhället.  

Bekymret för att ett långvarigt socialbidragsmottagande finns även en risk för en ökad 

marginalisering utöver det ekonomiska, så det bör vara viktigt att uppmärksamma 

invandrarnas bidragssituation. (Puide. A, 2000) 
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Alltför motstridiga regler försvårar för unga att få jobb 

Ungdomarnas chanser att få ett eget arbete försvåras av regler som tyvärr inte är anpassade 

efter deras situation. Idag är det en alltför dålig synkronisering mellan de olika myndigheterna 

i samhället, vilket leder till att det tar allt för lång tid innan ungdomarna har möjlighet till 

jobb. Systemet fungerar så att om en studerande ungdom väljer att jobba extra kan han/hon 

riskera att förlora sin sjukpenninggrundande inkomst på grund av sitt extra arbete. De familjer 

som uppbär försörjningsstöd riskerar att det reduceras om deras ungdom tar ett sommarjobb.  

Detta är två typiska fall på hur systemets regler kan leda till varför unga väljer att inte ta ett 

extrajobb eller sommarjobb. Studier påvisar dock att de som tidigt kommer i kontakt med 

arbetsmarknaden genom extrajobb och praktik har lättare att få arbete i framtiden. 

(Ungdomsstyrelsen, 2005)  
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4. Teori 

Ekonomi- skam modellen är en modell som fokuseras på två avgränsande sociala behov; 

förfogandet av tillräckligt med pengar och behovet av en socialt accepterad identitet. Denna 

modell kopplade vi samman med syftet i vår uppsats om arbetslösa ungdomar och deras 

sociala situation då ekonomin är en stor påverkande faktor gällande arbetslöshet och hälsa. 

KASAM känslan av sammanhang berättar om det salutogena synsättet på hälsan, känslan av 

sammanhang i tillvaron. Det betyder att de individer som ser ett sammanhang i tillvaron, och 

ser sin situation som hanterbar och sina handlingar som meningsfyllda, är de som har störst 

möjlighet till god hälsa trots påfrestningar. Detta synsätt kan sammankopplas med 

ungdomarnas hälsa och sätt att hantera sin arbetslöshet anser vi. 

 

4.1 Ekonomi-skam modellen 

Denna modell bygger på två teorietiska vanor och knyter an till forskning runt ekonomisk 

stress och *ekonomisk deprivation, dels forskning om social interaktion. Modellens hypotes; 

ju högre den ekonomiska påfrestningen är under arbetslösheten och ju mer skamliga 

erfarenheter man har som arbetslös, desto kraftigare blir de hälsomässiga och sociala 

följderna. Ekonomiska svårigheter och ekonomisk stress kopplas till dagens arbetslöshet. 

Undersökningar visar på att arbetslöshet ger upphov till ekonomisk deprivation. Ekonomisk 

stress hänger ihop med svårigheter att ekonomisk klara av de alldagliga sociala behoven. 

Tillgång till pengar är ett grundläggande socialt behov i dagens samhälle och det vanligaste 

sättet att få tillgång till pengar är genom arbete, som är en viktig sysselsättning i de flesta 

personers liv. Pengar ger en känsla av trygghet. De som uppbär en arbetarlön har kontroll över 

sitt eget liv och betraktas som en person som bidrar till samhället. Inkomsten är det som gör 

det möjligt att delta i olika sociala aktiviteter. Dagen samhälle är ett konsumtionssamhälle och 

individen behöver pengar för att upprätthålla en etablerad livsstil. Ju sämre den ekonomiska 

situationen är för den arbetslöse desto större är risken att han drabbas av ohälsa. Skamkänslor 

skapas då de sociala banden blir ansträngda eller hotas, vilket bland annat kommer till uttryck 

i rädsla att bli degraderad i andras ögon, men även i egna ögon, eller när man inte kan leva 

upp till de sociala normer och ideal som är dominerande i samhället. (Jönsson. R. L, 2003) 
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Skam sägs vara mindrevärdighetens eller underlägsenhetens känsla. En känsla som framkallas 

när individen plötsligt blir medveten om en defekt eller svaghet hos det egna jaget, ett syfte 

eller en förväntan man inte klarat av att leva upp till. Ingen annan känsla verkar vara så 

central för utvecklingen av identitet och självbild som just skamkänslan därför att 

skamkänslan är så smärtsam. Studier har också visat att ju mer den arbetslöse erfar 

omgivningens ringaktning eller skamgörande på grund av arbetslösheten, i desto högre grad 

besväras den arbetslöse av ohälsa.  Desto högre den ekonomiska påfrestningen är under 

arbetslöshet och ju mer skamgörande erfarenheter man har som arbetslös, desto allvarligare 

blir de hälsomässiga och sociala konsekvenserna. Och ju mindre den ekonomiska 

påfrestningen är och ju mindre skamgörande erfarenheter, desto mindre allvarliga blir de 

hälsomässiga och sociala konsekvenserna. (Statens folkhälsoinstitut, 2002:18) 

 

*Ekonomisk deprivation - sämre lottade, arbetslöshet, bostadslöshet, fattigdom, utslagning 

 

4.1.1 Känsla av sammanhang – KASAM 

Antonovskys salutogena perspektiv, handlar om att bekräfta det friska hos människan. Han 

definierar KASAM som ett begrepp med tre centrala komponenter: begriplighet, som avser 

graden till vilken man förväntar sig att förstå det som händer, begripligheten, i termer av 

varaktig men dynamisk känsla av tillit till inre och yttre stimuli, vilket förutsätter att dessa är 

strukturerade, förutsägbara och begripliga. Detta innebär förmågan att förstå ett tidsförlopp, 

att förstå hur skeenden är organiserade över tiden i ett deterministiskt tänkesätt. Hanterbarhet, 

som gäller graden till vilken man upplever sig ha resurser för att klara kraven. Hanterbarheten 

betyder att man kan samordna och agera i förhållande till dessa skeenden, att man deltar i 

tiden. Meningsfullhet  syftar till graden av känslomässigt engagemang och motivation. 

Människornas sätt att finna meningsfullheten kan ha olika skepnader. (Hedin. U-C, Månsson. 

S-A, 1998) 

 

Känslan av sammanhang kan vara hög för en människa men på ett avgränsat område. Den 

behöver inte omfatta hela världen för att man ska må bra men vissa sektorer är viktiga och 

kan, enligt Antonovsky, inte uteslutas helt ur ett hälsoperspektiv. Dessa sektorer är ens 

känslor, de närmaste interpersonella relationerna, den huvudsakliga sysselsättningen, och 

existentiella teman (död, oundvikliga misslyckanden, tillkortakommanden, konflikter och 

isolering). Antonovsky hävdar att en människa med ett starkt inre och en fast identitet har en 

stark KASAM.  (et.al) 
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Antonovsky refererar till anknytningsteorin och menar att spädbarnet har en medfödd förmåga 

till samspel med sin omgivning. I samspel växer medvetandet om sammanhang, och känsla av 

tillvarons förutsägbarhet och begriplighet. Om barnet får möjlighet till påverkan och ett 

kärleksfullt och positivt gensvar kommer även känslan av meningsfullhet att utvecklas. 

Rimliga krav och utmaningar med hänsyn till barnets förmåga samt konsekvent gensvar på 

barnets beteende skapar känslan av hanterbarhet. Enligt KASAM så kan människan klara av 

väldigt stora påfrestningar och ändå komma ur kriserna med hälsan i behåll. Det finns 

personer som växer och stärks under processens gång. Detta beror på hur olika vi människor 

tolkar och uppfattar vår egen verklighet. Antonovsky talar om att en del människor är 

försedda med en känsla av sammanhang som utmärker deras upplevelse av realiteten. Dessa 

personer klarar av stress och kriser på ett bra sätt och är inte alls lika känslig vid hårda 

påfrestningar. KASAM är välgörande och läkande i längden. Den kognitiva delen är 

begriplighet och här känner personerna sin omgivning som ordnad strukturerad och kan 

överblicka läget vilket medför begriplighet. Andra utan KASAM känner sin situation som 

kaotisk. Erfarenheterna under barndomen, adolescensen och ungdomen påverkar KASAM 

som enligt Antonovsky så småningom stabiliseras till ett personligt värde. En hög KASAM 

innebär förmågan att relatera till verkligheten, till sin egen historia och att projicera sig själv i 

framtiden. Kontinuitetskänslan och de psykiska tidsstrukturerna är grundläggande faktorer för 

att denna integrering i verkligheten ska kunna ske. Självets förmåga att relatera till sin 

omgivning och att uppleva konstans trots förändring ser jag som betydelsefulla element för att 

främja denna hälsofrämjande förankring. När vi människor blir påtvingad olyckliga 

upplevelser drar vi oss inte för att acceptera den utmaningen, vi ställer in oss på att söka en 

mening i den och försöker att göra vårt bästa för att komma igenom den. Det salutogena 

synsättet har sitt fokus på hälsans början med frågan: vad är det som får människan att röra 

sig mot den positiva polen i dimensionen hälsa - ohälsa? (et.al) 
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5. Metod 

För att få fram insamlat material utifrån vårt syfte med uppsatsen har vi använt oss kvalitativ 

metod. Vi har använt oss av frågeformulär med öppna svar och personliga intervjuer med 

öppna svarsalternativ. Tidigare forskning och fakta har vi sökt i litteratur, Mittuniversitetets 

databaser och andra sökmotorer via nätet. Valet av kommun har vi gjort utifrån eget intresse.   

 

5.1 Val av metod 

Vår uppsats är en kvalitativ kunskapsöversikt. Vi började med att först skicka ut ett 

frågeformulär med öppna svarsalternativ. Vi träffade och intervjuade de olika instanserna 

utifrån en semistrukturerad intervjumall. Vår inriktning med frågorna och intervjuerna har 

varit att få reda på deras arbetssätt gällande de unga arbetslösa. Vid intervjuerna fick 

instanserna fritt beskriva sin verksamhet och det ger möjlighet till en mer detaljerad 

information. Vi ansåg att det var av stor vikt att instanserna själva fick delge sin 

verksamhetsberättelse utan att låsa dem med enkätfrågor. Kvale, (1997) anser att intervjuare 

bör vara insatt i ämnet som intervjun handlar om, för att kunna ställa relevanta och viktiga 

frågor. En fördel med förförståelse kan vara att man snabbt kan sätta sig in i ämnet och 

intervjufrågorna blir djupare. En nackdel med förförståelse kan vara att man hela tiden får 

vara på sin vakt för att inte ta vissa saker för givna och glömma bort läsaren som inte 

nödvändigtvis är lika insatt i ämnet. 

 

5.1.1 Urval 

I arbetet har vi gjort flera urval, det första var valet av kommun vilket blev Bräcke kommun 

utifrån eget intresse. Vårt arbete handlar om unga arbetslösa som inte har rätt till A-kassa eller 

liknande och därmed tycker vi att det främst var Arbetsförmedling och Socialtjänst som var 

lämpligast att rådfråga om detta. Vi har valt att titta på ungdomsgruppen mellan 16-24 år. Vi 

hoppades även att egna lokala projekt/åtgärder skulle finnas för denna grupp.  
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5.1.2 Metodproblem 

Det som blev problem i vårt uppsatsskrivande var att vi började lägga upp arbetet utifrån för 

många kommuner, arbetet blev väldigt stort men lite information om varje kommuns 

arbetssätt. Vi valde då att inrikta oss på en kommun och tog bort informationen om de andra 

kommunerna. Ett annat metodproblem som uppstod var att vi skickade ut frågeformulär till de 

olika instanserna lite för tidigt. Efter att vi hade läst in oss mer på vårt ämne så tyckte vi att vi 

borde ha kunnat utveckla och formulerat frågorna lite mer annorlunda. Vi hade önskat att 

även få intervjua verksamhetsansvarig för Finansiella samordningsförbundet FINSAM och 

Kommunala ungdomsprogrammet KUP, men att de inte funnits tillgänglig för en personlig 

intervju. Information har vi fått om dessa ändå genom de andra instanserna.  

 

5.1.3 Etiska överväganden 

I vårt arbete har intervjuade individer enbart kopplats till arbetsplats och ort, ingen person 

nämns vid namn. Vi har valt att avstå intervjuer med arbetslösa/långtidsarbetslösa ungdomar 

då det kan vara ett känsligt område att prata om, och eftersom uppgifter som kommer fram 

under intervjun är unika och personliga. De unga vi i så fall skulle träffa kan ha t.ex. dyslexi, 

psykiska, sociala problem eller annat som bidragit till att det är svårare att komma ut på 

arbetsmarknaden. Som intervjuare kan det vara svårt att hantera den förstahandsinformation 

som är av privat karaktär, och som gör att vi måste ta ställning till om och i vilken form denna 

privata information ska offentliggöras. (Svensson. P-G, Starrin. B, 1996) 

 

5.1.4 Genomförande av intervjuer och frågeformulär 

Vårt arbete började med att ta kontakt med Arbetsförmedlingen och Individ och 

familjeomsorgen i Bräcke kommun där vi efterfrågade om eventuell verksamhetsplan för hur 

de arbetar med åtgärder/insatser för arbetslösa/långtidsarbetslösa ungdomar mellan 16-24 år. 

Våra intervjufrågor var inriktade på vad kommunen kunde erbjuda arbetslösa ungdomar. Vi 

ville även se om kommunen hade några egna projekt/åtgärder gällande arbetslös ungdom, och 

hur de arbetar/samarbetade med andra instanser? De unga arbetslösas sociala situation kändes 

viktig för oss och det fick vara en del av intervjun.  
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5.1.5 Resultatens tillförlitlighet 

Enligt vårt eget tycke så är validiteten i uppsatsen hög. Vi tycker att det inte finns några andra 

möjligheter att få reda på hur de olika instanserna arbetar med unga arbetslösa än att intervjua 

de som ansvarar för insatserna. Det som skulle kunna öka validiteten gällande hur unga 

arbetslösas hälsa och försörjningsmöjligheter ser ut, är att ha intervjuat ungdomarna själva. 

Utifrån ett etiskt perspektiv valde vi bort detta, då vi tror att det kan vara svårt för ungdomar 

att prata om sina känslor om arbetslöshet och hälsa med oss.   
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6. Resultat 

Vårt syfte var att undersöka vad Bräcke kommun kunde erbjuda arbetslösa ungdomar. Vi har 

haft personliga intervjuer med Arbetsförmedling, Socialtjänst, ansvariga vid Vågen och 

Ungdomsgaranti (som även kunde svara för kommunala ungdomsprogrammet) i Bräcke. 

Frågeställningen innehöll bl.a. hur instanserna arbetar för att hjälpa de unga ut på 

arbetsmarknaden, vilka åtgärdsprogram finns att tillgå, hur är programmen upplagda, hur 

stärks de ungas självkänsla och sociala situation, hur ser könsfördelningen ut, och vilka 

samarbetspartners finns att tillgå? De intervjuade instanserna nämnde alla en del av 

varandras område vilket visar på att de är väl insatta i arbetet med unga arbetslösa inom 

kommunen. Vi fick följande svar;  

 

6.1 Arbetsförmedling Bräcke 

Arbetsförmedlingen i Bräcke har i dag sammanlagt sju handläggare varav alla delvis är insatta 

i arbetet med Ungdomsgarantin, Kommunala ungdomsprogrammet, Vågen och framöver även 

FINSAM. Prioriteten har under en längre tid varit gruppen arbetslösa ungdomar vilket också 

nu börjar synas på deras statistik. I dag finns ingen långtidsarbetslös ungdom inskriven 

jämfört med maj 2005 då det fanns 15 stycken långtidsarbetslösa ungdomar inskrivna. I maj 

2005 fanns det 52 stycken öppet arbetslösa unga och i år samma period finns det 20 stycken 

inskrivna.   

 

Arbetsförmedlingen arbetar med jobbsökar aktiviteter, vägledningssamtal, 

matchning/anvisning till lediga jobb för att aktivera den unge inom 90 dagar. De unga som 

hittills varit inskrivna som arbetssökande hade dock inte behövt vänta 90 dagar på att få en 

praktik eller börjat studera. Utifrån individuella förutsättningar och behov sker anvisning till 

arbetsmarknadsutbildning alternativt arbetspraktik samt information om reguljära 

utbildningar. Inför Ungdomsgarantin och Kommunala ungdomsprogrammet genomförs 

följande aktiviteter vid Arbetsförmedlingen: inskrivning, basinformation (möjligheter, 

rättigheter och skyldigheter), kartläggning, jobbsökar aktivitet, upprättande av handlingsplan 

och anvisning till ungdomsprogram. Därefter genomförs uppföljning tillsammans med 

ungdomen och kommunens handläggare.  
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Arbetsförmedlingen kan vid behov erbjuda unga arbetslösa en individuell rehabilitering. Det 

finns även andra insatser som erbjuds vid behov, bl.a. Vågen och snart även 

Samordningsförbundet/Finsam. Dessa aktörer kan genomföra arbetsförmågebedömning, 

kartläggning av behov av arbetshjälpmedel samt personligt biträde. För att stärka den unge 

arbetar Arbetsförmedlingen med motivations- och vägledande samtal. Perspektivet på 

samtalen är att bygga självkänsla och att man är sin ”egen ambassadör bäst själv”. 

Arbetspraktik erbjuds i vägledande syfte för att hitta sitt intresse av inriktning. För tillfället 

var det 20 ungdomar mellan 18-25 år inskrivna på Arbetsförmedlingen i Bräcke varav 11 

stycken är män och 9 stycken är kvinnor. 17 ungdomar var inskrivna på Ungdomsgarantin och 

fem stycken på Kommunala ungdomsprogrammet, majoriteten killar. I hela landet fanns 

28705 unga mellan 18-25 år som var öppet arbetslösa, 3957 unga är inskrivna i Kommunala 

ungdomsprogrammet och 7780 unga är inskrivna i Ungdomsgarantin. I dagsläget är det enbart 

svenskfödda inskrivna i Ungdomsgarantin och Kommunala ungdomsprogrammet. 

Arbetsförmedlingen samarbetar med Bräcke kommun, Försäkringskassan, Jämtlands läns 

landsting, Hälsocentralen samt den lokala arbetsmarknaden. 

 

6.1.1 Individ och familjeomsorgen Bräcke  

Ett aktivt deltagande i samhällslivet förutsätter ofta självförtroende och självkänsla som i sin 

tur oftast är avhängigt att finnas i en social arbetsgemenskap och som ett antal ungdomar i vår 

kommun står utan. Socialtjänstlagen är tydlig i sitt åläggande av att kommunen har det 

yttersta ansvaret för kommuninvånarna. I de fall som ansvaret tillkommer en annan huvudman 

har socialtjänsten ansvaret tills denne tar över. Socialnämnden (i Bräcke 

produktionsnämnden) ska i sin verksamhet främja den enskildes rätt till arbete och utbildning. 

Om en ungdom mister sin rätt till ersättning så finns möjligheten att söka ekonomiskt bistånd 

men då ställs krav som kan innebära ett åtgärdsprogram. Vågen är en verksamhet som riktar 

sig till ungdomar som inte kommer ut på arbetsmarkanden, och den är till för att stärka 

individernas ställning på arbetsmarknaden och den enskildes möjligheter att få ett reguljärt 

arbete eller utbildning utifrån arbetsmarknadens behov och den enskildes förutsättningar. 

Målgruppen är arbetslösa ungdomar mellan 20-24 år. Individ och familjeomsorgens avdelning 

och Arbetsförmedlingen ska tillsammans med Vågens personal bedöma om den enskilde är i 

behov av individuellt stöd för sin utveckling, för att undvika utanförskap och marginalisering 

i samhället. Verksamheten omfattas av 7 ungdomar i genomsnitt per år. Formellanvisning till 

Vågen sker alltid genom Arbetsförmedlingen. Deltagarna är anställda vid Vågen och uppbär 

lön som är förhandlad till 12 800 kronor/månad. Anvisningstiden omfattar max 12 månader.  
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Under förutsättning att det finns särskilda skäl kan anvisningstiden förlängas i max 6 

månader. Vid behov av ytterligare åtgärder/stöd t.ex. klarläggande och utredande samtal eller 

arbetspsykologisk utredning där behovet inte täcks av befintliga resurser ska återkoppling till 

Arbetsförmedlingen ske. Verksamheten bygger på egenutvecklande insatser individuellt och i 

grupp. Vägledning utifrån den enskildes förutsättningar och arbetsmarknadens behov för att 

hitta lämpligt arbete eller utbildning.  

Deltagarna ska få insikt om sina möjligheter att skapa en situation där han/hon minskar sitt 

beroende och ökar sina möjligheter till delaktighet i samhället och egen försörjning genom 

arbete. Facket informeras om deltagandet samt görs en ansökan till fack och A-kassa. Avtal 

med Arbetsförmedling skrivs av alla parter. Lämplig praktik söks i första hand 4 dagar/vecka. 

Om komplettering behövs av studier träffar man SYO-konsulent för inskrivning till 

utbildning. Gruppaktivitet 1 dag/vecka med kognitivt arbetssätt. Kan även innehålla fysisk 

aktivitet, studiebesök, föreläsning och studieresor utifrån gruppens/enskilds behov. Vid 

anställning av arbete eller heltidsstudier avslutas anställning i Vågen med arbetsgivarintyg 

och betyg. 

 

FINSAM, ett finansiellt samordningsförbund mellan primärvården, försäkringskassan, 

arbetsförmedlingen och kommunen ligger i startgroparna. De kommer att vända sig till 

ungdomar som står långt från arbetsmarknaden och som behöver mycket individuellt stöd för 

att hitta och sina möjligheter till jobb alternativt utbildning. I förbundet har beslutats att 

prioritera ungdomarna som står långt från arbetsmarknaden i åldersgruppen 20-24 år. 1 maj år 

2006 tillträder en beteendevetare som ska ”arbeta på golvet” med ungdomarna. 

 

Kommunala ungdomsprogrammet har fått ett tydligare ansvar för de ungdomar som inte 

fullföljt sin gymnasieutbildning men kommer också att ta ett ansvar för de ungdomar som har 

en färdig utbildning. Produktionsnämnden har fått pengar för att utveckla Familjecentralen 

med fokus på ungdomsgruppen, då nämnt Ungdomscentralen. De olika verksamheterna har 

ansvar för sitt men det yttersta ansvaret för alla kommuninvånare har dock Socialtjänsten. 

 

För att stärka unga människor i behov av ekonomiskt bistånd är det viktigt att få dem ur detta 

beroende. Att få finnas i en social gemenskap i någon form av sysselsättning, självklart är 

jobb och studier det bästa, men man kan även se att en praktikplats har stort socialt värde. För 

många kan det bli ett lyft om man hittar rätt plats.  
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I Bräcke kommun är Arbetsförmedlingen, ungdomsgarantin, kommunala 

ungdomsprogrammet och Vågen viktiga. Finns det behov av andra insatser från socialtjänsten 

eller andra samarbetspartners så tittar Individ och familjeomsorgen på det också. 

Det kan handla om kontaktperson, Ungdomspsykiatriska mottagningen eller andra insatser 

från vård- och behandlingsgruppen.  

 

Samarbetspartners när det gäller ungdomar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 

Ungdomsgarantin, Kommunala ungdomsprogrammet, Vågen, kollegorna inom vård- och 

behandlingsgruppen och framöver även FINSAM. Samarbetet bygger dock på att den 

enskilde godkänner detta. Formerna för samarbete/samverkan är t.ex. gemensamma träffar, 

helst med den enskilde men också telefonöverläggningar. Kommunens socialtjänst har ett 

övergripande ansvar för alla kommuninvånare medan arbetsförmedlingen skall ägna sig åt att 

matcha utbildning/arbete mot arbetssökande. Våra regelverk är inte samstämmiga men vi ska 

ändå samverka och samarbeta. Det är oerhört viktigt att hitta vägar att klara det.  

 

6.1.2 Vågen Bräcke 

Anledningen till att man startade upp projektet var på grund av att det fanns hög 

ungdomsarbetslöshet och socialbidragskostnaderna var höga i de Norrländska 

inlandskommunerna, detta skedde redan år 1995 och då var det ett projekt som kallades 

Eldorado som senare kom att bli en etablerad verksamhet och fick då namnet Vågen. 

Ekonomin befann sig i obalans i kommunerna och prognosen var nedstämd. För att få 

ungdomarna in i socialförsäkringssystemet krävdes det att ungdomarna fick ett riktigt arbete. 

För att utveckla deras självbild behövdes ett socialpedagogiskt förhållningssätt av arbets- och 

handledare. Det är Kommunens utvecklingsstab och Arbetsförmedling som finansierar 

verksamheten. Verksamhetens grundtanke; tillhör man den äldre generationen och är 

arbetslös är man ofta förankrad, medan unga arbetslösa inte har några referensramar. 

Vågens verksamhet har legat på is under cirka ett halvår för omstrukturering. Numer är 

verksamheten uppstartad (2006-04-11) igen och för närvarande är det en anställd som arbetar 

där och två ungdomar inskrivna. Innan denna insats blir aktuell så har Arbetsförmedlingen 14 

dagars introduktion/utbildning för alla arbetslösa.  
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Det insågs att ungdomarna behövde en sysselsättning, en lön och möjlighet att komma in i 

socialförsäkringssystemet. Grundsynen är att stötta dessa ungdomar som inte har kommit ut 

på arbetsmarknaden och kanske helt tappat motivationen till att fortsätta söka arbete. Enligt en 

prognos som var framtagen av personal på Vågen så kommer ungdomsgruppen att minska 

under kommande år och behovet av insatser kan komma att avta. Trots detta satsas det mycket 

på de unga i Bräcke kommun för tillfället.  

 

Vågens arbetssätt är utifrån individnivå, och börjar på den nivå som ungdomen befinner sig 

på. De vill medverka till en uppbyggnad av ungdomarnas självförtroende och se framsteg för 

varje enskild individ. Deras metod är kognitiv, inlärning genom insikt. Målet är att hjälpa 

ungdomarna att komma underfund med sin uppfattning om sig själv, om omvärlden och om 

framtiden, att lära sig känna igen de kognitiva processer som bidrar till denna uppfattning, att 

lära sig känna igen kopplingen mellan tankar, känslor och beteende och slutligen att ersätta 

dysfunktionella antaganden med mer funktionella sådana. Pedagogiken har som utgångspunkt 

omedelbarhetsprincipen. ”Vi tar tag i saken när det händer, inte två dagar senare i ett 

terapirum. ” Deras tanke är att man måste jobba med sig själv först för att sen kunna gå ut i 

samhället och arbeta med andra. De ungdomar som är och tidigare har varit inskrivna på 

Vågen är mestadels pojkar. Vissa ungdomar som kommit till Vågen har mått så dåligt att de 

inte haft möjlighet att hjälpa dem där på det sätt som de behövt, utan de har fått skicka dem 

vidare för samtal eller ”annat” till andra verksamheter. En dag i veckan har de en så kallad 

aktivitetsdag, då är ungdomar och personal tillsammans och t.ex. badar, klättrar i grottor eller 

gör studiebesök. Dessa studiebesök kan också vara väldigt positiva då ungdomarna får tillfälle 

att besöka arbetsplatser som de aldrig innan skulle kunna tänka sig att jobba på. Under dessa 

dagar är arbetet upplagt utifrån den kognitiva metoden då de även jobbar med gruppövningar 

och annat. Ungdomarna får hjälp eller snarare stöd för att ordna upp sin ekonomi, veta vart de 

kan ringa och hur de ska gå till väga eller fylla i krångliga blanketter mm. De motiverar 

ungdomarna till att våga prata och fråga om saker de inte förstår i stället för att ”sticka 

huvudet i sanden” och låta dem ha ”låt gå principen”. Ingen fråga är dum! Cirka 85 % av de 

ungdomarna som varit inskrivna en tid på Vågen har efteråt fått en anställning eller börjat 

studera på heltid. Vågenansvarig tyckte att människor i samhället är snabba på att stämpla och 

döma arbetslösa ungdomar. En grundläggande tes i stämplingsteorin är att människor inte blir 

och fortsätter att vara sociala avvikare som en följd av några speciella 

personlighetsegenskaper hos dem själva, utan att deras avvikande beteende helt är en 

konsekvens av andra människors och samhällets reaktioner på avvikelser. 
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Omgivningen reagerar med att placera personen i fråga i en avvikarkategori, dvs. de tillskriver 

honom särskilda egenskaper som skiljer honom från de ”normala”. Vilket betyder stämpling. 

  

6.1.3 Kommunalt ungdomsprogram och Ungdomsgaranti Bräcke 

Vi har haft en personlig intervju med de två handläggarna på Ungdomsgarantin som även 

kunde delge oss information om Kommunala ungdomsprogrammet. Detta ungdomsprogram 

gäller för unga arbetslösa upp till 20 år. Den ansvarige på Kommunala ungdomsprogrammet 

försöker främst få de unga att vilja studera på gymnasiet och eller på Individuella programmet 

i stället för att bli inskriven i Kommunala ungdomsprogrammet. Detta på grund av att skolan 

är väldigt viktig att slutföra och att deras ekonomi blir bättre om de studerar istället för att 

delta i Kommunala ungdomsprogrammet och få en praktik. De unga får både busskort inom 

länet och matkuponger när de läser på gymnasienivå. Ungdomar mellan 16-20 år kan läsa på 

IV-programmet och för närvarande var det 30 ungdomar inskrivna på Individuella 

programmet i Bräcke gymnasieskola. De ungdomar som absolut inte vill studera erbjuds då 

att delta i Kommunala ungdomsprogrammet. Det ska då anordna en praktikplats som helst 

den unge själv ska fixa, men om det känns svårt och inget händer får de hjälp av ansvarig 

personal på Kommunala ungdomsprogrammet. Praktikperioderna ska helst bara pågå i två 

månader i sträck, sen ska ny praktik sökas om ingen tjänst kan erbjudas.  

 

Individuella programmet kan sökas av den som har ett ofullständigt betyg från grundskolan 

eller inte har bestämt vilken gymnasieutbildning som man vill gå. Programmets huvudsakliga 

mål är att ge behörighet och att förbereda för fortsatt utbildning på ett nationellt program. Vid 

ofullständiga betyg från årskurs 9 finns möjlighet att läsa in kärnämnena och bli behörig för 

en plats på ett nationellt program. För behörighet så krävs att man har minst betyget Godkänd 

i svenska, engelska och matematik. En introduktion görs tillsammans med studievägledare 

och handledare som hjälper den unge att utforma en individuell studieplan efter 

förutsättningar och intressen. Genom praktik på en eller flera arbetsplatser ges möjlighet att 

prova olika yrkesområden. Att kombinera studier och praktik skapar ofta motivation för 

fortsatt utbildning. Individuella programmet i form av heltidspraktik kan också vara en 

lösning för den unge som för tillfället inte är så studiemotiverad eller för den som är osäker på 

sitt studieval men för övrigt är behörig att söka ett nationellt program.  

 

 

 35 



När det gäller Ungdomsgarantin så är villkoren ungefär desamma förutom att de handlar om 

unga mellan 20-24 år. De unga arbetslösa som kommer till ansvariga på ungdomsgarantin är 

hänvisade av Arbetsförmedlingen och de blir inskriven för max 6 månader. Ungdomsgarantin 

har ett avtal med kommunen som gäller i ett år i taget och de har möjlighet till att ta emot upp 

till 20 ungdomar i snitt. När avtalet tecknades i januari 2006 var det cirka 90 arbetslösa i 

kommunen och idag ligger siffran på 55 arbetslösa ungdomar. Av det 17 unga som hittills i år 

deltagit har 11 blivit utskrivna beroende på arbete, utbildning, bytt till Vågen, och en har valt 

att avsluta själv. Av dessa 17 unga har det varit tio pojkar och sju flickor. De unga ska själv 

söka sig en praktik och får endast hjälp med det om personen verkar ha svårt för att ta dessa 

kontakter. Grundtanken är att den unge ska komma ut i jobb så fort som möjligt då både 

forskning och erfarenheter visar att de unga mår dåligt av arbetslöshet. De kommer ofta vid 

första träffen med hängande huvud och visar på nedstämdhet. Efter anordnad arbetspraktik 

brukar de kunna komma in vid uppföljningsträffar med huvudet högt och visa på glädje igen. 

Vid första inskrivningsträffen pratar man en del med den unge om nuvarande situation, men 

fokuserar mestadels på framtiden, vad ungdomen vill göra sen, var de vill praktisera eller 

studera? Det förs ett så kallat coaching- samtal och allt är inriktat på individnivå, inte 

gruppnivå. Det pratas inte heller om någon problembakgrund utan ungdomen ska bara kickas 

igång och har sällan några större svårigheter med det. 

 

De unga får stöd och vägledning i att söka arbete, hjälp att styra upp vardagen, söka praktik 

och om det inte händer något från ungdomen sida så ordnar ansvarig personal på 

Ungdomsgarantin praktik och den unge får ta det som erbjuds. Om de inte vill delta så 

avskrivs de och samtal med Arbetsförmedling, Ungdomsgarantin och ungdomen görs för att 

se vad som kan passa i stället. Här kan t.ex. Vågen bli aktuell och då görs en överlämning dit. 

Ungdomarna är dock välkommen tillbaka om de ångrar sig eller avslutat ett vikariat. 

Ansvariga för Ungdomsgarantin tycker att det är viktigt att satsa på de unga och ser det 

väldigt positivt att de satsas så mycket på ungdomen, det blir kostsamt i framtiden annars. Vid 

avslutad tid på Ungdomsgarantin får de ett kompetensutvecklingsintyg där det står var 

ungdomen praktiserat, vad denne lärt sig och varför han/hon slutade, t.ex. på grund av arbete, 

vikariat m.m. Bräcke kommun har ett utökat ansvar för ungdomsgruppen, med det menas 

delvis att de ska veta vart ungdomarna tar vägen efter avslutad grundskola. Har det börjat på 

gymnasium, arbetar, praktiserar de eller gör de ingenting? Då en ungdom hoppar av 

gymnasiet kan hemkommunen erbjuda den unge att läsa på IV-programmet i stället. 
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6.2 Framtida insatser i Bräcke 

FINSAM, finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. 

Denna information fick vi av Arbetsförmedling, Socialtjänst och Ungdomsgaranti i Bräcke 

utifrån vår förfrågan om vad kommunen har att erbjuda unga arbetslösa. De beskrev denna 

verksamhet som skulle startas upp i juni 2006. FINSAM i Bräcke kommun kommer att arbeta 

med långtidssjukskrivna, rehabilitering och förebyggande insatser. Ungdomsgruppen mellan 

20-25 år ska prioriteras. Syftet med Samordningsförbund i Bräcke är att förenkla samarbetet 

mellan försäkringskassa, arbetsförmedling, sjukvård och kommun när det gäller 

gråzonärenden (rehabiliteringsärenden som växelvis eller parallellt är aktuella hos två eller 

flera av nämnda myndigheter). FINSAM-förbundet gör det även möjligt att arbeta 

förebyggande på ett mer samordnat och effektivt sätt. De disponibla resurserna ska användas 

för samordnande insatser som syftar till att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga 

till förvärvsarbete. Risken för dubbelarbete ska minimeras samtidigt som 

rehabiliteringsresultatet förbättras inom dessa ärenden. FINSAM ger möjlighet till att arbeta 

förebyggande och att insatser kan sättas in mycket tidigare. Denna verksamhet ska fånga upp 

de unga som hamnar utanför och de som behöver mer stöd och hjälp utöver vad Vågen 

Bräcke kan erbjuda. 

 

Socialtjänsten berättade att ytterligare en verksamhet är på gång att starta som har 

ungdomarna i fokus. Produktionsnämnden har fått pengar för att utveckla nuvarande 

Familjecentral med även en Ungdomscentral, hur detta arbete ska läggas upp har vi ingen 

vetskap om ännu. 
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8. Diskussion  

Uppsatsarbetet har för oss varit roligt, intressant och mycket lärorikt. Vi har fått ett vidare 

perspektiv på hur Bräcke kommun arbetar med unga arbetslösa och deras sociala situation 

och etablering på arbetsmarknaden. I diskussionen har vi sammanfattat en del hur kommunen 

arbetar och jämfört ekonomi-skam modellen och KASAM som vi tycker klarlägger de ungas 

sociala situation bra, men på olika sätt.  

 

Arbetslösheten har på makronivå ökat mycket under 1990-talet. Detsamma gällde även på 

mikronivå (Bräcke kommun). I dagsläget finns cirka 420 bofasta unga mellan 18-24 år i 

kommunen. Den 22 maj 2006 fanns det ingen långtidsarbetslös ungdom mellan 18-25 år 

inskriven på Arbetsförmedlingen jämfört med maj 2005 då det fanns 15 stycken 

långtidsarbetslösa ungdomar inskrivna. I maj 2005 fanns det 52 stycken öppet arbetslösa unga 

och i år samma period finns det enbart 20 stycken inskrivna.  Här ser vi resultatet av att 

kommunen har prioriterat gruppen arbetslösa ungdomar under en längre tid. Men hur länge 

den trenden kommer att hålla i sig vet vi inte. Vid en arbetslöshet blir man dock inte helt 

utelämnad, både Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten har skyldigheter att hjälpa de unga 

arbetslösa på något sätt för att de ska få en egen självförsörjning. Vi tycker oss se att det 

satsas mycket på arbetslösa ungdomar och att dessa har varit prioriterad grupp i Bräcke 

kommun, vilket är positivt. De instanser som vi intervjuat till vår uppsats har ett bra 

samarbete med varandra och vi tror att det kan gynna ungdomarna så att inte många ”faller 

mellan stolarna”. Det kan vara av fördel att Bräcke kommun inte är så stor, alla känner till alla 

och det blir lättare att vara uppmärksam på de unga som riskerar att hamna utanför. Det har 

varit ett intressant arbete med att se hur kommunen arbetat för att hjälpa de unga att etablera 

sig på arbetsmarknaden och hur många olika insatser som finns trots att kommunen är liten.  

 

För framtida välfärd och tillväxt är det av stor betydelse att unga deltar och bidrar till 

samhällsuppbyggnaden. Ungdomarna är trots allt vår framtid. Om vi inte lyckas ge dem en 

positiv bild av arbetsmarknaden i tidigt skede så är det möjligt att de aldrig får den bilden.  

Bräcke kommun har flera insatser att erbjuda ungdomar utifrån deras behov utöver 

Ungdomsgarantin och Kommunala ungdomsprogrammet, vilka är de insatser som de flesta 

kommuner har att tillgå.  I Bräcke finns en verksamhet vid namn Vågen som är till för 

arbetslösa ungdomar mellan 20-24 år som har svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden. 

Inom en snar framtid kommer FINSAM att starta upp sin verksamhet som även de prioriterar 

de unga mellan 20-29 år även om de arbetar med alla åldersgrupper.  
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FINSAM ska finnas till för dem som behöver extra stöd utöver vad Vågen kan erbjuda. 

Arbetsförmedlingen i Bräcke har ett samarbete med kommunen och avtal gällande 

Ungdomsgarantin och Kommunala ungdomsprogrammet. Deras huvudmoment är att anordna 

praktik till den unge eller motivera till utbildning så snart de unga arbetslösa blivit inskrivna 

på Arbetsförmedlingen. Vi har sett att de ungdomar som har det lite svårare att ta sig ut på 

arbetsmarknaden kan i Bräcke kommun erbjudas via Arbetsförmedlingen och Individ och 

familjeomsorgen att bli inskrivna till verksamheten Vågen. Där blir den unge anställd och får 

en arbetarlön, de blir ansluten till fackförbund och får tillgång till socialförsäkringssystemet. 

Dessa ungdomar får även arbeta en del med sig själva, som att stärka självförtroendet och 

självkänslan. De som är inskrivna på Vågen får hjälp med att skriva jobbansökan, åka på 

studiebesök för att se olika arbetsplatser m.m.  

 

Kraven på ungdomarna har ökat under årens gång. Det är i dag många unga som inte går ut 

gymnasiet med fullständiga betyg, vilket de måste ha för att kunna studera vidare.  Det är inte 

lätt att ta sig ut på arbetsmarknaden, ofta kräver arbetsgivarna högre utbildning vid en fast 

anställning. Vi tycker oss se att det finns verksamheter för alla unga arbetslösa oavsett behov i 

Bräcke kommun. Om den unge söker arbete så finns Arbetsförmedlingen, om lite stöd behövs 

för den unge finns Ungdomsgarantin, finns t.ex. social problematik så finns Vågen och är 

problemsamlingen på ännu djupare plan så finns FINSAM. 

 

På makronivå så är arbetslösa både män och kvinnor i lika stor utsträckning, skillnaden 

mellan könen märks då man tittar på dem som varit arbetslösa mer än två år, då är männen 

överrepresenterade. Kvinnor har då i högre utsträckning börjat studera eller bildat familj. På 

mikronivå är männen överrepresenterade både som arbetssökande och inom de olika 

insatserna som kunde erbjudas de unga arbetslösa, och för närvarande finns det ingen 

inskriven som räknas till långtidsarbetslös. 

 

De ungdomar som gått arbetslösa en längre tid eller varit i åtgärdsprogram under olika 

perioder kan tyvärr anses som mindre attraktiva för arbetsgivarna. Dessa ungdomar kan 

diskrimineras och behandlas som andra klassens medborgare. Fakta visar på att ungdomar 

som gått arbetslösa en längre tid mår dåligt och det kan försvåra deras situation och möjlighet 

att komma ut på arbetsmarknaden. Detta kan leda till en rundgång.  Förebyggande arbete för 

att ungdomen ska slippa hamna utanför systemet är väldigt viktigt. Vågenansvarig tycker att 

människor i samhället är snabba på att stämpla och döma arbetslösa ungdomar.   
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Omgivningen kan reagera med att placera de unga arbetslösa i en avvikarkategori, de ses som 

slö och arbetsskygga. Det händer i bland att de unga får ett sämre självförtroende och blir 

passiv inför framtiden om de blir arbetslösa en längre period. Arbetslösheten drabbar de unga 

olika beroende på hur de klarar av att hantera situationen av arbetslösheten. En del ungdomar 

ger upp och ser knappt några möjligheter till att få ett arbete medan andra gör allt för att få ett 

arbete.  

 

Många ungdomar som är arbetslösa/långtidsarbetslösa visar på sämre social situation. De är 

ofta trötta, deprimerade, apatiska, rastlösa, irriterade, sover dåligt och är i behov av 

psykiatrisk hjälp m.m. Det finns studier som visar att även arbetslösa kan bli utbrända på 

grund av sin krävande situation t.ex. att alltid söka arbete, alltid ha dålig ekonomi. Det kan 

också leda till social isolering, passivitet, förstärkta generation och klassklyftor. En längre tids 

arbetslöshet kan göra det svårt att upprätthålla en grundläggande struktur som att kliva upp på 

morgon och ha bestämda mattider m.m. De som har goda erfarenheter från studier, arbete, 

familjeliv har en positivare inställning till de egna utgångspunkterna. Teorin känsla av 

sammanhang (KASAM) tycker vi är användbart på nästan alla personer som har det tufft i 

samhället. Det visar hur människan har en vilja att överleva och därmed bemästra svåra och 

mödosamma situationer. Det är inte alla som har haft möjligheten i sin uppväxt att få en stark 

grund och som har denna känsla av KASAM som under besvärliga stunder kan hjälpa 

individen att ändå kämpa vidare och följa sina drömmar. Att tro sig ha kraften, möjligheten 

och känna att jag själv kan påverka min situation ger en trygghet i det besvärliga. De personer 

som inte klarar av att bemästra svåra situationer utan känner sig som en förlorare och inte 

heller kämpar för en fortsatt överlevnad i samhället skulle behöva få möjligheten till att arbeta 

upp känslan av KASAM, jag har styrkan, jag klarar av detta, ingen styr mitt liv utom jag själv 

och jag kan påverka min situation.  
 

I takt med förlängd ungdomsutbildning, förvärvslivets ändrade karaktär och 

värderingsförskjutningar runt synen på vuxenblivandet skapas nya villkor för unga 

människors attityder och faktiska möjligheter att klara sin egen försörjning. Det finns 

påtagliga indikationer beträffande ungdomar att de i dagsläget flyttar senare från sina 

föräldrar, de skaffar familj i en allt högre ålder och det är tecken på ungdomstidens ökande 

och skiftande mönster som inverkar på de unga människornas ekonomiska förutsättningar.  
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Vi anser att det är viktigt att tänka på att orsakerna till de ungas försörjningsproblem ofta är 

sammanflätade i komplexa mönster, avbrutna studier leder till arbetslöshet, arbetslöshet kan 

leda till ohälsa, ohälsa leder till arbetslöshet och avbrutna studier o.s.v.  Detta mönster tycker 

vi att den ekonomiska deprivationen i ekonomi-skam modellen påvisar. Då de unga som 

deltar i t.ex. Ungdomsgarantin får 3280 kronor i månaden tror vi att ingen kan flytta från 

föräldrarna till eget boende, och de unga kan inte klara sin självförsörjning utan ytterligare 

försörjningsstöd från Socialtjänst eller föräldrar. Därmed blir de unga kvar längre i 

föräldrahemmet och får inte möjlighet till att bli ”vuxen” och stå på egna ben. Vi tycker som 

ekonomi-skam modellen att tillgång till pengar är ett grundläggande socialt behov och det 

vanligaste sättet att få tillgång till pengar bör vara via arbete. Pengar ger en känsla av trygghet 

och möjlighet till självförsörjning. 

 

Vid en jämförelse av våra valda modeller så tycker vi att Antonovskys tankemodell känns mer 

positiv då den nämner hur både en stark och svag känsla av sammanhang kan te sig. Den visar 

en bättre bild på hur människor kan påverkas i livet av svåra sociala kriser som exempelvis 

arbetslöshet, jämfört med ekonomi- skam modellen som för oss känns mer förstämd och 

endast lägger fram det negativa med att vara arbetslös. Vi anser dock att dessa modeller 

kompletterar varandra bra i diskussioner om arbetslöshet. Ekonomi-skam modellen och 

KASAM anser vi är användbara modeller och fortfarande aktuella utifrån insamlat material 

till uppsatsen angående arbetslösa ungdomar. Vi har sett att ungdomars ekonomi och hälsa 

påverkas olika vid arbetslöshet. Arbetslöshet kan ge upphov till sämre välmående som t.ex. 

trötthet, rastlöshet, irritation och utbrändhet för ungdomarna. De unga med goda erfarenheter 

från tidigare arbete och bra familjeförhållanden har ofta bättre förutsättningar och påverkas 

inte alltid lika mycket av en längre tids arbetslöshet. Här passar modellen KASAM in väldigt 

bra. Eftersom en individ med god anknytning i sin barndom kan ha starkt KASAM och klara 

av en tids arbetslöshet utan att behöva må särskilt dåligt då de har en framtidsutsikt att det 

löser sig, de klarar av stress och kriser på ett bra sätt, och de är inte lika känsliga för 

påfrestningar. Ekonomi-skam modellen menar att de hälsomässiga och sociala följderna kan 

bli olyckliga på grund av den ekonomiska påfrestningen medan Antonovskys tankemodell 

inriktar sig på mer på att en del människor klarar av svåra påfrestningar med hälsan i behåll 

och kanske även vidareutvecklas under processens gång. 
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Bilagor 
 
Frågeformulär till Socialtjänsten 
 
Enligt 11§ Lag (1997:1268) om kommunernas ansvar för ungdomar mellan 20-24 
år så kan den unge bli utesluten från Ungdomsgarantin om den inte sköter sina 
åtaganden. Lagen säger att den unge som deltar i verksamhet anordnad av 
kommunen enligt denna lag på grund av misskötsamhet inte kan tillgodogöra sig 
det som anordnas i verksamheten, får kommunen besluta att den unge skall 
skiljas från denna. Detsamma gäller om den unge allvarligt stör eller hindrar av 
kommunen anordnad verksamhet i vilken han eller hon deltar eller om han eller 
hon uteblir från sådan verksamhet 5 dagar i följd utan att anmäla giltigt förfall.  
 
1. - Vilken myndighet bär ansvaret för ungdomen om detta sker?   
2. - Vad händer med ungdomen förutom att han/hon mister rätten till 
ersättning? 
3. - Har ni något speciellt, t.ex. åtgärder/projekt att erbjuda ungdomar med 
särskilda behov som inte kommer ut på arbetsmarknaden? 
4. – I så fall, utveckla gärna hur det arbetet är upplagt. 
 
De flesta ungdomar som är i behov av ekonomiskt bistånd visar på sämre 
välmående och hälsa. De är ofta trötta, deprimerade, apatiska, rastlösa, 
irriterade, sover dåligt och är i behov av psykiatrisk hjälp m.m. Det finns studier 
som visar att även arbetslösa kan bli utbrända p.g.a. sin krävande situation. Det 
kan också leda till social isolering, passivitet, förstärkta generation och 
klassklyftor och misstro till myndigheter. De som har goda erfarenheter från 
studier, arbete, familjeliv har en positivare inställning till de egna 
utgångspunkterna.  
 
5. - Hur arbetar man med dessa ungdomar för att stärka deras självförtroende 
och hjälpa dem till en dräglig livs tillvaro? 
6. - Hur ser könsfördelningen ut bland de långtidsarbetslösa ungdomarna 16-20 
år och 20-24 år i er kommun? 
7. - Vilka samarbetspartners/aktörer samverkar ni med? 
8. - Hur kan ert samarbete ut? 
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Frågeformulär till Arbetsförmedlingen 
 
Enligt Lag (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program 3§ så har kommunen 
efter 90 dagars arbetslöshet skyldighet att ordna någon form av sysselsättning 
till den unge arbetslöse arbetssökande. 
 
1. - Hur arbetar NI på Arbetsförmedlingen för att hjälpa den unge att få 
praktik, arbete eller passande utbildning inom 90 dagar?  
2. – Hur är ert arbete med Ungdomsgarantin och kommunala ungdomsprogrammet 
upplagt? 
3. - Har ni något speciellt, t.ex. åtgärder/projekt att erbjuda ungdomar med 
särskilda behov som inte kommer ut på arbetsmarknaden? 
 
Det finns studier som visar att även arbetslösa kan bli utbrända p.g.a. sin 
krävande situation. Det kan också leda till social isolering, passivitet, förstärkta 
generation och klassklyftor och misstro till myndigheter. De som har goda 
erfarenheter från studier, arbete, familjeliv har en positivare inställning till de 
egna utgångspunkterna.  
 
4. - Hur arbetar man med dessa ungdomar för att stärka deras självförtroende 
och hjälpa dem till en dräglig livs tillvaro? 
5. - Hur ser könsfördelningen ut bland de långtidsarbetslösa ungdomarna 16-20 
år och 20-24 år i er kommun? 
6. - Vilka samarbetspartners/aktörer samverkar ni med? 
7. - Hur kan ert samarbete ut? 
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Frågeformulär till nämnda insatser som finns i kommunen, Vågen, Ung och 
Kup 
 
1. –Vad är grundtanken med er verksamhet? 
2. - Hur är ert arbete upplagt? 
 
Det finns studier som visar att även arbetslösa kan bli utbrända p.g.a. sin 
krävande situation. Det kan också leda till social isolering, passivitet, förstärkta 
generation och klassklyftor och misstro till myndigheter. De som har goda 
erfarenheter från studier, arbete, familjeliv har en positivare inställning till de 
egna utgångspunkterna.  
 
3. - När de unga väl kommit till er vad kan ni erbjuda dem för att  stärka  deras 
självkänsla och självförtroende? 
4. – Hur ser antalet och könsfördelningen ut bland de unga som deltar i er 
verksamhet? 
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	Ett stort tack till handläggarna på Arbetsförmedling, Socialtjänst, Vågen och Ungdomsgarantin i Bräcke kommun som ställt upp med svar, utan ert engagemang har vår uppsats inte varit möjlig att slutföra. 
	2 Bakgrund     sid 5

	3.2 Historik angående åtgärder
	De unga mår allt sämre psykiskt på grund av att de inte får ett arbete och de lever i fattigdom. Att inte kunna försörja sig är ett hinder för att bli vuxen. Forskning visar att antalet ungdomar som lever på socialbidrag har ökat, hela 40 procent av alla som får socialbidrag är mellan 18–29 år. Under året 2005, såg det ut så här: 

