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SAMMANFATTNING

Ramböll Management Consulting (Ramböll) har på uppdrag av Arbetsförmedlingen genomfört en
utvärdering av projektet Unga in. Utvärderingen påbörjades i augusti 2012 och pågår fram till
sommaren 2014. Denna rapport utgör Rambölls slututvärdering av projektet.

En effektutvärdering ska inte bara beskriva de utfall som en satsning resulterat i utan också vär-
dera i vilken utsträckning denna förändring har skett tack vare satsningen. Högst evidensgrad
har effektutvärderingar med experimentell design, vilket innebär att deltagarna i interventionen
jämförs med en lämplig kontrollgrupp. I Unga in saknas en sådan kontrollgrupp. De kvantitativa
och kvalitativa data som finns tillgängliga visar dock på att Unga in bidragit till att bryta utanför-
skapet hos många ungdomar. Projektet har lyckats etablera kontakt med och förtroende hos
ungdomar som tidigare i hög grad stått utanför såväl samhälls- och arbetsliv. Cirka 60 procent av
ungdomarna som avslutar sitt deltagande går vidare till arbete och studier, varav merparten har
kvar denna sysselsättning tre månader senare. Den socioekonomiska analysen visar vidare att
om Unga in lyckas förkorta ungdomarnas arbetsmarknadsinträde med ett år bär projektet sina
kostnader från ett samhällsperspektiv, vilket enligt Rambölls bedömning utifrån tillgänglig empiri
och forskning är sannolikt.

I Arbetsförmedlingens reguljära verksamhet finns en tonvikt på matchning och arbetsmarknads-
relaterade insatser av typen praktik eller förberedande utbildning. Ungdomar i utanförskap med
en komplex och omfattande behovsbild kan dock ha svårt att ta till sig dessa insatser. Unga in
har, i stället för att utveckla nya metoder, fokuserat på att utveckla myndighetens befintliga
verksamhet så att den bättre ska kunna möta målgruppens specifika behov. En övergripande
framgångsfaktor har varit ett holistiskt, inkluderande förhållningssätt med individen i centrum,
runt vilka olika aktörer samarbetat för att stötta ungdomen. Genom projektets multikompetenta
team, men även genom det nära samarbetet med en bredare grupp av aktörer såsom skolan och
vårdinrättningar, har ungdomen kunnat erbjudas ett sammanhållet och individualiserat stöd. De
unga marknadsförarna samt ett intresse för ungdomarnas hela livssituation har bidragit till att
ungdomarna fått ett personligt bemötande som stärkt deras förtroende för myndigheten. Unga in
har även aktivt arbetat med att öka verksamhetens tillgänglighet. Många ungdomar drar sig för
att söka hjälp till dess att ärendet blivit akut. Det har därför varit viktigt att kunna erbjuda tider
för spontana möten. För att skapa en förtroendeingivande och välkomnande miljö har projektet
också undvikit en kontorsmiljö och i stället inrett lokalerna på ett loungeinspirerat sätt.

Den gemensamma nämnaren för ungdomarna som deltar i Unga in är att de har behov av ett
mer omfattande och flexibelt stöd än ungdomar som står närmare arbetsmarknaden. En liknande
behovsbild finnas hos många inskrivna ungdomar.  Oavsett om Arbetsförmedlingen får ett upp-
sökande uppdrag eller inte, kan Unga in således fungera som modell för hur myndigheten i sam-
arbete med kommunen kan stödja grupper av redan inskrivna arbetssökande med behov av mer
stöd. Detta gäller särskilt med avseende på hur stödet kan differentieras för att möta den indivi-
duella behovsbilden hos individer i en heterogen målgrupp.

Sammantaget menar Ramböll att Unga in kan fungera som en strategisk utvecklingsplattform
som Arbetsförmedlingen kan använda för att vidareutveckla myndighetens erbjudande till ung-
domar i stort. Utvecklingsarbetet bör, i likhet med Unga in, inte inriktas mot att utveckla nya in-
satser, utan fokusera på hur befintliga resurser kan användas på ett mer ändamålsenligt sätt.
Det är enligt Rambölls erfarenhet vanligt att behov av att förbättra arbetsmarknadspolitisk verk-
samhet tolkas som synonymt med metodutveckling. Det finns i praktiken dock få oupptäckta ”mi-
rakelmetoder”. Unga in har visat att det är möjligt att använda sig av det ordinarie insatsutbudet
och samtidigt utveckla det sammantagna erbjudandet till ungdomarna genom att i första hand
arbeta med processer, arbetssätt och bemötande. Projektet visar även hur andra aktörers resur-
ser i ökad utsträckning kan tillvaratas genom fördjupad samverkan kring målgrupper där inform-
ationsöverföring och hänvisningar inte räcker för att möta den sökandes behov. Centrala be-
ståndsdelar i detta förändringsarbete är ledarskap, organisationskultur, rekrytering, intern kom-
petensutveckling, strukturer för samverkan, bemötande och tolkning av uppdraget. Snarare än
att utveckla och implementera en ny insats, bör det fortsatta arbetet för att bryta ungdomars ut-
anförskap således inriktas mot tvärgående verksamhets- och organisationsutveckling.
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1. INLEDNING

Arbetslivet är navet i den svenska välfärdsmodellen. För individen ger arbete möjlighet till för-
sörjning och makten att styra sitt eget liv. För samhället är hög sysselsättning en förutsättning
för att upprätthålla generösa välfärdssystem för dem som av olika skäl inte kan arbeta. Att stå
utanför arbetslivet en längre tid riskerar att påverka individens livssituation i bredare bemär-
kelse, exempelvis med avseende på hälsa och integrering i samhället i stort. Ett utanförskap i
unga år riskerar dessutom att utvecklas till ett livslångt utanförskap. Forskning visar att ett för-
dröjt arbetsmarknadsinträde för ungdomar kan ge en så kallad scarringeffekt, vilket innebär att
avsaknaden av ett arbete i unga år påverkar sannolikheten att få ett arbete långt senare. Att
ungdomar ges förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället är således
centralt från såväl ett individ- som samhällsperspektiv.

För det flesta ungdomar fungerar inträdet på arbetsmarknaden bra. Samtidigt visar uppföljningar
att det finns en relativt stor grupp ungdomar som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.
Den relativa arbetslösheten hos ungdomar är fyra gånger högre än hos den totala befolkningen.
För många av ungdomarna handlar det om kortare perioder av arbetslöshet, mellan studier och
arbete eller fortsatta studier, men för en betydande andel rör det sig om långvarig arbetslöshet.
Temagruppen Unga i arbetslivet visar i en rapport att andelen ungdomar i åldern 16-25 år som
varken arbetade eller studerade under hela år 2011 uppgick till nio procent, vilket motsvarar
112 100 personer. En tredjedel av dessa ungdomar saknade känd aktivitet, vilket innebär att de
under ett helt kalenderår inte heller hade kontakt med aktörer som kan främja arbetsmarknadse-
tablering, såsom kommunen eller Arbetsförmedlingen.1

Arbetsförmedlingen har under åren 2012-2014 bedrivit det nationella projektet Unga in i syfte att
ta ett krafttag kring den växande problematiken med unga i utanförskap. Projektet är social-
fondsfinansierat och vänder sig till ungdomar i åldern 16-24 år som befinner sig långt från ar-
betsmarknaden. För att delta i projektet ska den arbetslösa inte studera, inte vara inskriven vid
Arbetsförmedlingen eller ha pågående sysselsättning genom kommunen. Idag är projektet eta-
blerat i fem städer: Stockholm, Göteborg, Malmö, Gävle och Skellefteå.

Ramböll Management Consulting (Ramböll) har anlitats av Arbetsförmedlingen för att utföra en
lärande utvärdering av projektet Unga in. Utvärderingen påbörjades i augusti 2012 och pågår
fram till sommaren 2014. Följande rapport utgör Rambölls slututvärdering av projektet.

1.1 Slututvärderingens syfte och genomförande
Övergripande syftar slututvärderingen till att ge ett strategiskt underlag som kan användas för
styrning och beslut om framtida implementering. Slututvärderingen ska belysa Unga in:s resultat
för de deltagande ungdomarna samt vilket samhällsekonomiskt värde detta resultat har på
längre sikt. Utvärderingen ska även belysa vilka delar av projektets arbetssätt som är särskilt
viktiga, samt ge rekommendationer för hur Arbetsförmedlingen kan tillvarata Unga in:s potential
från ett strategiskt perspektiv.

För att kunna svara på utvärderingens frågeställningar har olika datainsamlingsmetoder använts.
Empirin omfattar intervjuer med deltagande ungdomar, medarbetare och samverkanspartners,
en enkät till samtlig personal i Unga in samt analys av statistik. Dessutom har en övergripande
litteraturöversikt genomförts av befintlig forskning inom området samt av internt material. Käl-
lorna har bidragit till att besvara utvärderingens frågeställningar på olika sätt. Enkäten har syftat
till att belysa Unga in:s kvalitativa resultat samt vilka delar av projektets arbetssätt som har haft
betydelse för detta resultat. Svaren har analyserats med hjälp av strukturell ekvationsmodelle-
ring (SEM), en statistisk analys av hypoteser om vad som påverkar ett uppmätt utfall. Denna
analys har därefter jämförts och kompletterats med fynd från forskning respektive intervjuer.
Som underlag för den socioekonomiska analysen har statistik över deltagarstatus och kostnader
studerats.

1 Temagruppen Unga i arbetslivet (2013a).
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Utvärderingen vilar således på en samlad bedömning av all empiri. En mer detaljerad beskrivning
av datainsamlingen återfinns i bilaga 2. I bilaga 3 respektive 4 beskrivs hur SEM-analysen samt
den socioekonomiska analysen genomförts.

1.1.1 Metodologiska utmaningar och utgångspunkter
Utvärderingen ska ge svar på frågor som rör Unga in:s effekter för de deltagande ungdomarna.
En effekt kan definieras som den förändring som ägt rum till följd av en vidtagen åtgärd och som
annars inte skulle ha inträffat. En effektutvärdering syftar därför inte bara till att beskriva de ut-
fall som en satsning resulterat i, utan också till att värdera i vilken utsträckning denna förändring
har skett tack vare satsningen. Högst evidensgrad har effektutvärderingar med experimentell de-
sign, vilket innebär att deltagarna i interventionen jämförs med en lämplig kontrollgrupp. I Unga
in saknas dock en sådan kontrollgrupp. Projektets målgrupp består av ungdomar utanför och har
således per definition inte en motsvarighet bland de ungdomar som redan är inskrivna hos Ar-
betsförmedlingen. Dessutom saknas i viss mån bakgrundsdata för de deltagande ungdomarna.
Det begränsar möjligheterna till kontrollgrupp genom en så kallad tvillinganalys. Enheten för
Forskning och utvärdering vid Arbetsförmedlingen har också i dialog med Ramböll tydligt avrått
från en tvillingstudie.

För att besvara frågan om Unga in:s effekter har Ramböll därför använt en teoridriven utvärde-
ringsansats. Det innebär att värderingen av projektets värde tar sin utgångspunkt i vad befintlig
forskning säger om målgruppens behov och förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden,
samt vilken typ av stöd som visat sig fungera respektive inte fungera. Detta underlag har Ram-
böll därefter använt i bedömningen av Unga in:s arbetssätt samt uppnådda resultat i termer av
övergångar till arbete och studier. Vi har också arbetat med triangulering av såväl metoder som
datakällor. Genom att systematiskt använda hypotestestning i analysen av den kvalitativa empi-
rin har den kunnat fungera som en referenspunkt till analysen av enkäten. Vidare har utsagor
från enkät triangulerats med intervjuer och intern uppföljning i syfte att få ett så robust underlag
som möjligt.

1.2 Disposition
Rapporten är disponerad i fyra kapitel.

I kapitel 2 redogör Ramböll för de resultat som projektet uppnått på individnivå (ungdomar
som deltagit i projektet) och vilket samhällsekonomiskt värde detta resultat har.

I kapitel 3 beskrivs Rambölls analys av vilka delar av Unga in som haft betydelse för upp-
nådda resultat. Kapitlet innehåller även en beskrivning av utmaningar och utvecklingsområ-
den i myndighetens reguljära arbete med unga.

I kapitel 4 presenteras Rambölls samlade slutsatser och rekommendationer med ett särskilt
fokus på Unga in:s strategiska relevans och värde för Arbetsförmedlingen.

Till rapporten hör även fyra bilagor:

Bilaga 1. Utvecklingsområden i Unga in:s verksamhet
Bilaga 2. Datainsamling
Bilaga 3. SEM-analys av enkätdata
Bilaga 4. Socioekonomisk analys
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2. UNGA IN:S RESULTAT OCH SAMHÄLLSEKONOMISKA
VÄRDE

I detta kapitel beskrivs vilket värde Unga in bidragit med. Kapitlet inleds med en redogörelse för
Unga in:s resultat på deltagarnivå. Redogörelsen är indelad i två avsnitt. I det första avsnittet
redovisas Rambölls bedömning av i vilken utsträckning Unga in lyckats etablera kontakt med
unga utanför. I det andra avsnittet presenteras Rambölls värdering av i vilken grad projektet va-
rit framgångsrikt i att hjälpa de inskrivna ungdomarna vidare mot arbete och studier. Därefter
följer ett avsnitt där utfallet av den samhällsekonomiska analysen av Unga in beskrivs. I kapitlets
avslutande avsnitt presenteras Rambölls sammanfattande värdering av Unga in:s resultat och
samhällsekonomiska värde.

2.1 Etablering av kontakt med unga utanför
Arbetskraftsundersökningen (AKU) visar att ungdomar utan arbete är inskrivna på Arbetsför-
medlingen i betydligt lägre utsträckning jämfört med äldre arbetssökande. År 2011 hade knappt
50 procent av de arbetslösa ungdomarna i åldern 16-24 år kontakt med Arbetsförmedlingen vil-
ket kan jämföras med drygt 80 procent av de arbetssökande i åldern 25-64 år.2 Den bristfälliga
kontakten med Arbetsförmedlingen är ett än mer definierande kännetecken för projektets mål-
grupp, som består av ungdomar i utanförskap.

Unga in måste därför själv etablera kontakt med ungdomarna. Ramböll bedömer att projektet va-
rit framgångsrikt i detta arbete. I april 2014 hade Unga in lyckats nå 1091 ungdomar som skrivit
in sig i projektet. Unga in har utöver det haft kontakt med ännu fler ungdomar, vilka dock inte
syns i statistiken eftersom de inte skrivit in sig. De två viktigaste kontaktvägarna utgörs av sam-
arbete med andra aktörer såsom gymnasieskolan, kriminalvården och ungdomshälsan, samt de
så kallade marknadsförarna. Marknadsförarna är unga personer i åldern 18-24 år med liknande
bakgrund och erfarenheter som Unga in:s målgrupp och som anställts för att fungera som en
länk mellan målgruppen och myndigheten. En viktig informationskanal har även varit den infor-
mella spridningen mellan vänner och bekanta. Rambölls halvtidsutvärdering visar att knappt tio
procent av deltagarna i Unga in fått kontakt med projektet på detta sätt. Sannolikt är denna in-
formationskanal än viktigare i slutet av projekttiden då verksamheten blivit mer välkänd och då
fler ungdomar som kan sprida informationen vidare i sina nätverk deltagit i projektet.

Vid sidan av att rent praktiskt nå ut till ungdomar som traditionella kanaler inte når, bedömer
Ramböll att Unga in även varit framgångsrika i att etablera ett förtroende hos målgruppen som
medfört att de väljer att delta samt över tid stanna kvar i projektet. Uppföljningar visar att ung-
domars tillit till Arbetsförmedlingen är låg, oberoende av utbildningsnivå och tidigare arbetslivser-
farenheter.3 Unga in har lyckats attrahera ungdomar som valt att inte ta hjälp av den reguljära
verksamheten. Effekterna av det förtroendeskapande arbetet märks inte minst på de få avhop-
pen. Av de 1091 inskrivna ungdomarna har mindre än tio procent hoppat av Unga in.

Den låga avhoppsfrekvensen kan ses som särskilt god mot bakgrund av att deltagarna i Unga in
generellt inte har varit beroende av försörjningsstöd eller aktivitetsstöd för att försörja sig innan
inskrivningen i projektet. Det faktum att ungdomarna varit utanför systemet innebär nämligen
också att de saknar registrerad ersättning från kommunen och Arbetsförmedlingen. Detta indike-
rar att ungdomarna stannat kvar i Unga in av fri vilja, snarare än på grund av hotet om att för-
lora ett ekonomiskt stöd. Att Unga in lyckats etablera ett förtroende hos ungdomarna indikeras
också av genomförda intervjuer med ungdomar och projektpersonal. Det är även något som pro-
jektet aktivt styrt mot. I samtliga verksamheter har frågor om personalens bemötande och till-
gänglighet liksom lokalernas utformning legat i fokus med syftet att skapa en mer jämlik, förtro-
endefull relation till ungdomarna. Det har således funnits en avsikt och ett relevant angreppssätt
för att påverka ungdomarna på just detta sätt.

2 Riksrevisionen (2013).
3 Ibid.
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2.2 Unga in:s resultat för inskrivna ungdomar
Projektet har som målsättning att minst 45 procent av ungdomarna ska börja arbeta eller stu-
dera när de avslutar sitt deltagande i Unga in. Detta mål är också uppfyllt. I april 2014 hade 653
ungdomar avaktualiserats från projektet, varav 58 procent har gått vidare till jobb eller studier
(figur 1). Flera deltagare har därutöver erhållit lönebidrag, utvecklings- och trygghetsanställning-
ar samt tim- och deltidanställningar. Dessa ungdomar står dock kvar som aktuella i projektet och
syns därför inte i statistiken över andelen som gått vidare till jobb.

Omkring 70 procent av deltagarna i Unga in har grundskolekompetens som högsta avslutade ut-
bildning. Befintlig forskning pekar ut studier som en viktig förutsättning för långsiktig etablering
på arbetsmarknaden. I en statlig utredning från 2013 om ungdomar utanför gymnasieskolan
konstaterats att gymnasieutbildning kommit att bli en nödvändighet för att en ungdom ska kunna
etablera sig på arbetsmarknaden.4 Bilden av utbildning som utslagsgivande förstärks också av att
ungdomar utan fullständig gymnasieutbildning är kraftigt överrepresenterade bland arbetslösa
och bland dem som är varaktigt beroende av försörjningsstöd. År 2010 saknade 74 procent av de
22– och 23-åringar som huvudsakligen levde på försörjningsstöd en fullbordad gymnasieutbild-
ning.5 Att en tredjedel av deltagarna i Unga in går vidare till studier är mot denna bakgrund sär-
skilt värt att uppmärksamma.

Ytterligare 28 procent av deltagarna går vidare till en känd orsak som inte utgörs av arbete eller
studier. Enligt intervjuade företrädare för Unga in handlar den kända orsaken i de flesta fall om
en vårdinsats. Detta utfall kan således också ses som ett positivt resultat, då detta sannolikt för-
bättrar ungdomens förutsättningar att ta ett steg närmre sysselsättning.

Figur 1. Ungdomarnas status vid avaktualisering från Unga in (procent)

Källa: Unga in, april 2014.

För att få en bild av i vilken utsträckning Unga in bidrar till att bryta ungdomars utanförskap är
inte endast deltagarnas sysselsättning vid projektslut intressant. Det är även relevant att titta på
i vilken utsträckning sysselsättningen är hållbar över tid. I figur 2 visas sysselsättningsstatus en
respektive tre månader efter avslut för ungdomar som gick ut i arbete respektive studier efter
sitt deltagande i Unga in.6

4 SOU 2013:13.
5 Panican och Olofsson (2013).
6 Uppföljningsdata sex månader efter avslut saknas för de flesta deltagare.
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Figur 2. Uppföljning av deltagare med avslutsorsak arbete eller studier efter en respektive tre månader
 (procent)

Anm: Antalet observationer för avslut i arbete efter 1 respektive 3 månader är 147 respektive 115. Antalet observationer för
avslut i studier efter 1 respektive 3 månader är 197 respektive 170. Andel under 5 procent skrivs inte ut i figur.
Källa: Unga in, april 2014.

Som framgår av diagrammet är majoriteten av ungdomarna kvar i arbete respektive studier vid
dessa mätpunkter. Det indikerar att övergången på kort sikt är stabil. Samtidigt visar uppfölj-
ningen att drygt 15 procent av ungdomarna som började arbeta respektive studera vid projekt-
avslut är arbetssökande eller inskrivna i Unga in/annan verksamhet tre månader senare. För
dessa ungdomar har således deltagandet i Unga in inte varaktigt förändrat deras arbets- eller
studiesituation. Det faktum att ungdomarna haft ett arbete (om än kortvarigt) samt att de gått
vidare till annan myndighet eller tillbaka till Unga in indikerar dock att även denna grupp sanno-
likt har bättre förutsättningar för etablering på arbetsmarknaden än innan de började i projektet.

Vid sidan av resultaten som rör övergångar till arbete och studier, bedömer Ramböll att Unga in
även bidragit till att öka deltagarnas möjligheter att ta del av samhälls- och arbetsliv i bredare
bemärkelse genom att stärka ungdomarnas egenmakt, motivation och kunskap/kompetens. Det
har inom ramen för utvärderingen inte varit möjligt att genomföra en heltäckande datainsamling
bland de deltagande ungdomarna. Även om genomförda intervjuer endast täcker en mindre an-
del av det totala antalet deltagare är dock bilden samstämmig. Deltagarna nämner saker som att
de känner större säkerhet och motivation inför att söka jobb och studera som ett resultat av sitt
deltagande, samt att deras kunskap om vilka alternativ som finns har ökat. Samma bild ger den
enkätundersökning som Ramböll genomfört bland samtliga medarbetare i Unga in. Projektets bi-
drag till att stärka deltagarnas egenmakt samt sociala och yrkesmässiga kompetens värderas
högt.

Unga in har också organiserat verksamheten avsiktligt i syfte att åstadkomma just denna föränd-
ring. Projektets holistiska perspektiv med fokus på ungdomens hela livssituation skapar goda för-
utsättningar för att ungdomen ska rustas och stödjas i bredare bemärkelse. Rambölls värdering
bygger även på det faktum att dessa resultat är att se som logiskt nödvändiga mellansteg för att
arbeta eller studera. Ungdomarna som deltar i Unga in har en komplex behovsbild där trösklarna
för ett arbetsmarknadsinträde inte bara utgörs av bristande nätverk eller arbetsmarknadskun-
skaper. Svårigheterna att etablera sig bottnar i regel i en bredare problematik som ofta innefattar
ohälsa, låg självkänsla, svagt socialt kapital och en instabil livssituation i stort. Att nästan 60 pro-
cent av ungdomarna går vidare till jobb och studier vid projektavslut kan således i sig själv ses
som en indikation på att ungdomarna rustats i termer av kunskap, motivation och känsla av
egenmakt.
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2.3 Unga in:s samhällsekonomiska effektivitet
Vid sidan av det värde som Unga in bidrar med för deltagande ungdomar, är det från ett sam-
hällsperspektiv även intressant att studera i vilken utsträckning insatsen är kostnadseffektiv. Av-
saknaden av en kontrollgrupp gör det svårt att kvantitativt värdera storleken på effekten, det vill
säga vad som hade hänt med ungdomarna om de inte deltagit i Unga in. Därmed är det också
svårt att ge ett entydigt svar på frågan om Unga in:s samhällsekonomiska effektivitet. Analysen
måste därför baseras på antaganden som kan belysa projektets potentiella samhällsekonomiska
värde från olika perspektiv.

I halvtidsutvärderingen genomförde Ramböll en förenklad kostnadsanalys av Unga in. Analysen
baserades på beräkningar av Ingvar Nilsson och visade att Unga in bär sina kostnader om fem
deltagare lämnar sitt utanförskap permanent.7 Till grund för beräkningen ligger antagandet att
ungdomarna som kommer i arbete annars inte skulle ha kommit i arbete alls under sin livstid
samt att de fortsätter arbeta fram till pension. Analysen visar således det potentiella samhällse-
konomiska värde som Unga in maximalt kan bidra med givet att projektets effekt är så stor som
möjligt.

I syfte att nyansera och komplettera denna bild har Ramböll genomfört en så kallad break even-
analys. Den visar att om Unga in tidigarelägger arbetsmarknadsinträdet med 11,5 månad för de
ungdomar som går vidare till arbete efter projektslut så är insatsen samhällsekonomiskt effektiv.
Från ett offentligt sektorsperspektiv lönar sig insatsen i termer av bland annat ökade skatteintäk-
ter om projektet tidigarelägger arbetsmarknadsinträdet för ungdomarna som går vidare till ar-
bete med 13,5 månad.8 Som tidigare nämnts saknas en relevant kontrollgrupp vilket gör det
svårt att entydigt uttala sig om vad som skulle hänt med ungdomarna om de inte varit med i
Unga in. Vi vet dock att deltagarna består av personer som står långt från arbetsmarknaden med
en komplex problem- och behovsbild. Intervjuer med ungdomar och medarbetare tyder på att
många av deltagarna befunnit sig en längre tid i utanförskap innan de började i Unga in. Den
psykiska ohälsan är stor och utbildningsnivån generellt låg. Det faktum att den genomsnittliga in-
skrivningstiden i projektet är cirka sju månader samt att ett ärende normalt sett består av ett
flertal olika myndighetskontakter indikerar att många av deltagarna behöver omfattande stöd.
Sammantaget pekar detta på att ungdomarna sannolikt inte börjat arbeta i samma utsträckning
utan Unga in, vilket skulle innebära att insatsen är samhällsekonomiskt lönsam.

2.4 Sammanfattande slutsatser
De kvantitativa och kvalitativa data som finns tillgängliga visar att Unga in bidragit till att bryta
utanförskapet hos många ungdomar. Projektet har lyckats etablera kontakt med och förtroende
hos ungdomar som tidigare i hög grad stått utanför såväl samhälls- och arbetsliv. Cirka 60 pro-
cent av ungdomarna som avslutar sitt deltagande går vidare till arbete och studier, varav mer-
parten har kvar denna sysselsättning tre månader senare. Den socioekonomiska analysen visar
att om projektet lyckas förkorta arbetsmarknadsinträdet med ett år bär projektet dessutom sina
kostnader från ett samhällsperspektiv, vilket enligt Rambölls bedömning utifrån tillgänglig empiri
och forskning är sannolikt.

7 Nilsson (2010).
8 Se bilaga 4 för beskrivning och underlag för beräkning av denna analys.



9

3. VAD FÖRKLARAR UNGA IN:S RESULTAT?

I detta kapitel beskrivs Rambölls analys av vilka delar av Unga in som haft betydelse för upp-
nådda resultat på deltagarnivå. På ett övergripande plan kan framgångsfaktorerna sammanfattas
i att Unga in har kunnat erbjuda ett alternativ och en vidareutveckling av det stöd som Arbets-
förmedlingen tillhandahåller i sin ordinarie verksamhet. För att öka förståelsen för detta kontras-
terande värde inleds kapitlet med ett avsnitt om utmaningar och utvecklingsområden i myndig-
hetens reguljära arbete med unga. Därefter följer ett avsnitt om hur Unga in arbetat. Kapitlet av-
slutas med Rambölls sammanfattande slutsatser.

3.1 Utmaningar i Arbetsförmedlingens reguljära arbete med unga
I Arbetsförmedlingens ordinarie uppdrag ingår att stödja särskilt utsatta grupper, varav unga
som står långt från arbetsmarknaden utgör en av dessa. Arbetsförmedlingen arbetar redan idag
med att bättre kunna tillgodose behovet av stöd hos individer med ökad risk för långvarig arbets-
löshet och utanförskap, t.ex. genom bedömningsstödet. I dagsläget ingår det inte i Arbetsför-
medlingens uppdrag att arbeta uppsökande gentemot unga som står långt ifrån arbetsmark-
naden. Det finns dock redan inskrivna ungdomar som befinner sig i en liknande situation som
ungdomarna Unga in möter.

Ungdomar som står långt från arbetsmarknaden upplever ofta en stor misstro till myndigheter,
och saknar även kontaktnät och relationer som kan hjälpa dem till sysselsättning. Inskrivna ung-
domar beskriver att de upplever relationen med förmedlaren som kontrollerande och förmanande
snarare än stöttande och motiverande. Relationen mellan arbetsförmedlaren och den unga upp-
fattas också som ojämlik. Många unga saknar relevant utbildning, arbetslivserfarenheter och lider
i vissa fall av psykisk ohälsa. 9

I utredningen om ungdomar utanför gymnasieskolan lyfts en rad viktiga lärdomar om mötet mel-
lan ungdomar och främjande aktörer fram. Det är enligt utredningen av yttersta vikt att sam-
hällets resurser tar hänsyn till ungdomarnas specifika förutsättningar och behov, vilket ställer
höga krav på möjligheten att erbjuda individuella och flexibla lösningar. Samhällets insatser för
unga utanför bör sättas in så tidigt som möjligt. Utredningen menar även att det är centralt att
samhällets stödjande insatser, såväl kommunala som statliga, är enkla att förstå och ta del av
från en ung människas perspektiv. Det är vidare viktigt att ungdomen inte bollas mellan olika
myndigheter.10

3.2 Hur Unga in har arbetat
Arbetsförmedlingen är en nyckelaktör för att bryta utanförskap genom stöd till sysselsättning.
Stödet fungerar bra för de allra flesta men för unga som står långt ifrån arbetsmarknaden kan
verksamheten behöva utvecklas ytterligare i relation till deras specifika och i vissa hänseenden
unika problembild. På grund av ungas låga tilltro till myndigheter riskerar ungdomarna att inte
ens ta del av det stöd som finns. Väl i mötet med myndigheten återstår också ofta en misstro till
myndighetens förmåga att stötta ungdomen på ett relevant sätt.

Unga in har, i stället för att utveckla nya metoder, fokuserat på att utveckla Arbetsförmedlingens
befintliga verksamhet så att den bättre ska kunna möta målgruppens specifika behov. Projektet
har fokuserat på hur handläggare, genom främst ett förändrat förhållningssätt och arbetssätt,
bättre ska kunna vinna ungdomarnas förtroende. Grundläggande för projektet har varit ett holist-
iskt, inkluderande förhållningssätt med individen i centrum, runt vilka aktörerna samarbetar för
att på bästa sätt stötta ungdomen.

I Arbetsförmedlingens reguljära verksamhet finns en tonvikt på matchning och arbetsmarknads-
relaterade insatser av typen praktik eller förberedande utbildning. Ungdomar i utanförskap med
en komplex och omfattande behovsbild kan dock ha problem att ta till sig dessa insatser. Det är
svårt att söka arbete eller studera när man samtidigt lider av ohälsa eller inte har någonstans att
bo. Det holistiska förhållningssättet handlar därför om att intressera sig för ungdomens hela livs-

9 Transformator Design (2013).
10 SOU 2013:13.
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situation och stötta upp de delar som behövs i bred bemärkelse för att han eller hon ska kunna
etablera sig i samhälls- och arbetsliv.

Ramböll har i utvärderingen identifierat fyra framgångsfaktorer i projektets arbete med att stötta
ungdomarnas övergång till arbete och studier från ett holistiskt perspektiv. Dessa är:

Nära samverkan
Anpassat bemötande och förhållningssätt
Ökad flexibilitet
Ökad tillgänglighet

I SEM-analysen11 samt övrig datainsamling utmärker sig samverkan samt det anpassade bemö-
tandet som områden som särskilt bidragit till projektets resultat. Unga in har lagt stor vikt vid det
initiala mötet med ungdomen, något som IFAU också nyligen pekade ut som en avgörande faktor
i stödet till arbetssökande.12 Nära samverkan kring ungdomen har möjliggjort ett mer individuali-
serat och sammanhållet stöd. Genom att ta ansvar för att ungdomen faktiskt kommer i kontakt
med relevanta aktörer har få ungdomar hoppat av projektet efter att de väl har skrivits in.

I följande avsnitt beskrivs mer utförligt hur Unga in arbetat med de fyra framgångsfaktorerna.

3.2.1 Nära samverkan
Inom ordinarie verksamhet samarbetar Arbetsförmedlingen kontinuerligt med andra aktörer så
som kommunen och Försäkringskassan. Samarbetet sker då ofta genom informationsdelning och
hänvisningar om vart den arbetssökande ska vända sig för att få vidare hjälp. För de allra flesta
är den typen av stöd fullgott i sökandet efter sysselsättning. För ungdomar som har låg tilltro till
det offentliga och som har ett mer omfattande behov av stöd kan denna typ av samverkan dock
vara otillräcklig. Vid hänvisningar till andra aktörer finns dessutom en risk att individen tappas
bort.

Samlokalisering och systematiskt samarbete har därför varit bärande beståndsdelar i Unga in.
Projektet har arbetat i så kallade multikompetenta team för att gemensamt över organisations-
gränserna möta ungdomar och deras många gånger diversifierade behov. Teamen består av
medarbetare från både kommun och Arbetsförmedling så som arbetsförmedlare, SIUS-
konsulenter, psykologer, socialkonsulenter, unga marknadsförare och representanter från kom-
munerna i form av bl.a. studie- och yrkesvägledare. Syftet är att tillvarata och samordna olika
yrkeskompetenser för att påskynda individens process, men också att skapa ett gemensamt
ägandeskap och känsla av ansvar för ungdomen. Det operativa samarbetet har bland annat skett
genom gemensamma planeringar och ärendedragningar. Utifrån det holistiska förhållningssätt
som präglat arbetet i Unga in har alla typer av frågeställningar varit möjliga att lyfta på ärende-
dragningarna. Frågorna har berört allt från mående och förhållningssätt till ungdomen till prak-
tiska frågor som att hitta en lämplig arbetsgivare för arbetsprövning.

Genom användningen av multikompetenta team har kompetens och nätverk från flera profess-
ioner också inneburit att ett mer individualiserat stöd till ungdomen har kunnat erbjudas. Kontak-
terna med teamen och representanter för respektive organisation har medfört en möjlig väg in i
de samverkande organisationernas ordinarie verksamhet. Utöver den nära samverkan i teamen
har ungdomarna i Unga in också haft tillgång till bredare nätverk av aktörer genom att projektet
har goda kontakter med arbetsgivare och andra aktörer, exempelvis vården. Unga in har för
detta syfte etablerat en rutin om att alltid fråga om ungdomens samtycke till att dela personupp-
gifter mellan berörda aktörer. På detta sätt kan ledtider kortas och risken för dubbelarbete mins-
kas. Syftet med samordningen är även att identifiera ansvarsfördelningen mellan myndigheterna
för att på så vis undvika att ungdomen slussas mellan olika planeringar.

3.2.2 Anpassat bemötande och förhållningssätt
Ungdomarnas ofta skeptiska inställning till myndigheter och offentliga aktörer ställer höga krav
på bemötandet och förhållningssättet hos handläggarna. Utmärkande för projektets förhållnings-

11 SEM står för strukturell ekvationsmodellering. Se Bilaga 3 för närmare beskrivning av SEM-analysen.
12 IFAU (2014).
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sätt har varit att dels intressera sig för ungdomens hela livssituation och dels att skapa delaktig-
het och realistiska förväntningar hos ungdomen. Det har också varit viktigt att försöka utjämna
det ojämlika maktförhållande som per automatik ofta uppstår i mötet mellan en myndighetsföre-
trädare och en arbetssökande, i synnerhet när den senare befinner sig i ett utbrett utanförskap.

Arbetsförmedlingens egna undersökningar visar att unga ofta saknar tilltro till myndigheten samt
att de uppfattar relationen som kontrollerande i stället för stöttande. I intervjuer med arbetssö-
kande framkommer också att inskrivningsprocessen upplevs som allt för fokuserad på administ-
rativa uppgifter och att det saknas utrymme för dialog.13 Unga in har därför arbetat aktivt med
att anpassa bemötandet för att på ett bättre sätt kunna möta ungdomarna. Det har till exempel
handlat om att inte skicka ut en standardiserad förfrågan formulerad på myndighetssvenska efter
uteblivet besök utan i stället söka kontakt med ungdomen via telefon. För att öka möjligheterna
till ett personligt möte på mer jämlika villkor har medarbetarna i Unga in valt bort det tradition-
ella mötesupplägget då förmedlaren sitter bakom ett skrivbord och knappar på en dator. I stället
tar personalen minnesanteckningar under mötet som de lägger in i datorn i efterhand.

En viktig framgångsfaktor har även projektets anställda marknadsförare varit, vilka själva en
gång varit i samma situation som många av de ungdomar som kommit i kontakt med projektet.
Tanken är att marknadsförarna lättare ska kunna närma sig ungdomarna och således fungera
som en brygga till övriga samverkanspartners, så som kuratorer, studievägledare, socialtjänst,
ungdomspoliser och ungdomsvårdare inom projektet. Genom marknadsförarnas uppsökande ar-
bete har det första mötet med ungdomen i regel ägt rum på arenor där ungdomen känner sig
hemma, vilket ytterligare stärkt förutsättningarna för en förtroendefull och jämlik dialog. Mark-
nadsförarna har även haft en kundstödjande roll, vilken bland annat har bestått av att stötta och
motivera ungdomen samt vid behov fungera som praktisk stöd vid mötet med andra aktörer.

När Unga in etablerat kontakt med ungdomarna har de bjudits in till informationsmöten. Mötena
har syftat till att skapa realistiska förväntningar på vad projektet kan erbjuda samt stärka ung-
domarnas tillit och förtroende. Efter informationsmötet har ungdomarna själva tagit ställning till
om de vill skriva in sig i projektet. Om ungdomen valt att gå vidare har en individuell kartlägg-
ning genomförts med hjälp av arbetsförmedlare och för ungdomen relevanta specialister. Syftet
med kartläggningen har varit att få en helhetsbild av ungdomens situation samt klargöra den en-
skildes verkliga förutsättningar för arbete eller studier. Kartläggningen har även syftat till att ge
ungdomen ökad kunskap om vilket stöd som kan erbjudas så att han eller hon kan formulera sin
egen målbild och väg.  En grundläggande utgångspunkt är att projektet ska stötta ungdomen
utan att för den skulle passivisera eller omyndigförklara.

Vi kan aldrig applicera våra egna lösningar på ungdomen. Den sökande måste alltid ha gjort ett
aktivt val och känna ägandeskap. Annars är det dömt att misslyckas.

- Medarbetare Unga in

Ungdomar i utanförskap lider ofta av psykisk ohälsa, depression, missbruk och i vissa fall funkt-
ionsnedsättningar som behöver specifika åtgärder för att steget till sysselsättning ska vara möj-
ligt. En handläggare menar att det ligger en förskjutning i fokus bakom det framgångsrika arbe-
tet med bemötande inom Unga in, från att slussa ungdomar vidare till att verkligen hjälpa ung-
domen närmre sysselsättning. Med en mer fördjupad kunskap om ungdomens situation, intres-
sen, mål och erfarenheter har en arbetsallians skapats. Teamet har tillsammans med ungdomen
kunnat sätta upp realistiska mål för att undvika misslyckanden samt stärka ungdomens egen-
makt att med hjälp av rätt stöd själv ta sig dit.

3.2.3 Stor flexibilitet
Som tidigare nämnts utgår Unga in i hög grad på det befintliga utbudet av insatser som Arbets-
förmedlingen och kommunen erbjuder. Unga i utanförskap befinner sig dock ofta i olika situat-
ioner varför behovet av individanpassning är stort. Situation och mående kan dessutom snabbt
förändras och därmed leda till ett förändrat behov av stöd. Unga in har därför lagt stort fokus på
att öka flexibiliteten i det stöd som myndigheten i samverkan med kommunen erbjuder.

13 Arbetsförmedlingen (2014) samt Transformation design (2013).
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Den förstärkta flexibiliteten bygger bland annat på en nära kommunikation och samråd mellan
den arbetslösa ungdomen och medarbetarna i Unga in, vilka ansvarar för samordning av de re-
surser och kontakter som krävs för att individen ska kunna ta sig till sysselsättning. Den täta dia-
logen är central för att en förändrad behovsbild snabbt ska kunna fångas upp och adresseras. Di-
alogen syftar också till att hjälpa ungdomen att formulera ett individuellt mål samt att visa på
vilka möjliga vägar som står till buds för att nå detta mål.

Flexibiliteten i Unga in handlar även om att anpassa omfattningen på stödet utifrån varje ung-
doms specifika behov. Exempelvis ges möjlighet till ”personlig support”, vilket innebär att med-
arbetarna vid behov hjälper ungdomarna att fylla i blanketter samt fysiskt följer med dem till mö-
ten som kan upplevas som betungande. Projektet har också lagt stor vikt vid matchningen av
ungdomar gentemot arbetsgivare. Rekryteringen av arbetsgivare har skett utifrån ett identifierat
behov med en särskild ungdom i åtanke för öka chanserna till engagemang från ungdomen, men
också för att arbetsgivaren ska få tillgång till passande arbetskraft. Vidare har längd och upplägg
på arbetsplatsförlagda insatser anpassats för att kunna möta skilda behov hos ungdomar. Unga
in erbjuder bland annat förstärkt handledningsstöd, arbetsplatsbesök samt jobbskuggning, vilket
innebär att ungdomen besöker en arbetsplats under en hel- eller halvdag för att gå bredvid en
anställd. Jobbskuggningen har visat sig vara ett effektivt sätt att öka kunskapen hos deltagarna
om en specifik bransch vilket lett till att de har kunnat göra ett mer underbyggt och förankrat val
av vägen framåt. Under intervjuer med delprojektledarna framkommer att det både finns exem-
pel på ungdomar som fått ett förstärkt intresse för den aktuella branschen efter jobbskuggning-
en, vilket lett till praktik och en intensifierad sökaktivitet, samt ungdomar som blivit mer motive-
rade att börja studera efter att ha deltagit i denna insats.

En tredje aspekt på den förstärka flexibiliteten i Unga in handlar om stödets karaktär och syfte.
Utifrån det holistiska perspektivet styr Unga in inte endast mot att rusta deltagarna med arbets-
marknadskunskaper utan också mot att motivera och stärka deras egenmakt. Stödet är också
flexibelt i termer av att ungdomen ges flera chanser i stället för att nedprioriteras om han eller
hon inte förmår ta vara på erbjudandet om stöd.

En viktig framgångsfaktor är att Unga in bygger på frivillighet, men att vi samtidigt finns kvar när
man väl tackat ja, även om man t.ex. uteblir från möten etc. Vi släpper inte taget, vi visar att vi
bryr oss och håller kvar. Stor tyngdpunkt på motiverande insatser väcker hopp hos ungdomar
som inte känt att det finns en plats för dem.

- Medarbetare Unga in

Vid sidan av arbete, syftar Unga in även till att stötta ungdomar som hoppat av skolan vidare till
studier. Studier visar att denna grupp ofta mår psykiskt dåligt, där avhoppet i regel bottnar i flera
negativa erfarenheter som bland annat innefattar mobbning, socialt utanförskap och bristande
pedagogiskt stöd.14 Unga in har därför arbetat med ett flerdimensionellt arbetssätt som bland an-
nat har inbegripit systematisk vägledning i form av bl.a. studie- och yrkesvägledning, studie-
seminarier och studiebesök. Målet är att motivera ungdomen till att börja studera igen genom att
inte bara lyfta fram fördelarna, utan också vilka olika alternativa studieformer och upplägg som
finns.

I Skellefteå har Unga in i samarbete med kommunens gymnasiekontor även arbetat förebyg-
gande med studiespåret. Dels har ungdomar som valt att lämna sin gymnasieutbildning fått ett
överlämningsmöte med sin studie- och yrkesvägledare och personal från Unga in. Dels har pro-
jektet erbjudit ungdomar som hoppat av grundskolan möjlighet att läsa in högstadiet för att er-
hålla behörighet till nationella gymnasieprogram. Skolverksamheten har byggts upp utifrån ung-
domarnas behov med fokus på kärnämnen. Studierna har varvats med praktik, arbetsmarknads-
kunskap eller annat som har varit relevant för ungdomen. Klasserna har varit små och undervis-
ningen har getts både individuellt och i grupp. Verksamheten har bemannats av arbetsförmedlare
samt personal från socialkontoret, arbetsmarknadsenheten och gymnasiekontoret. Delprojektle-
daren från Unga in har också funnits med i kommunens arbetsgrupp för att ta fram en ny struk-
tur för kommunens information- och aktivitetsansvar.

14 Temagruppen Unga i arbetslivet (2013b).
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3.2.4 Stor tillgänglighet
Väl inskriven på Arbetsförmedlingen finns ett brett utbud av stöd och insatser för att komma i
studier eller arbete. Problemet för många ungdomar är att de aldrig kommer så långt. Utöver en
bristande tilltro till Arbetsförmedlingens möjligheter att hjälpa dem beskriver ungdomar att de
också upplever myndigheten som otillgänglig. Inom Unga in har just tillgängligheten, både fysisk
och mental, varit viktigt för att nå och bygga relationer till ungdomarna.

För att skapa en förtroendeingivande och välkomnande miljö har projektet undvikit en kontors-
miljö och i stället inrett lokalerna på ett loungeinspirerat sätt. Syftet med loungerna har varit att
bjuda in till mer avslappnade möten där ungdomarna ska ges möjlighet att dels ställa vilka frågor
som helst och dels skapa kontakt även med andra än handläggaren. Handläggarna har även på
eget initiativ gjort sig tillgängliga utanför kontorstid genom till exempelvis möjligheten att
komma i kontakt via sms.

Det här är extremt viktigt! Arbetsförmedlingen utgår från att insatserna passar våra sökande, att
det bara gäller att skapa en bra insats så kommer deltagarna att få den hjälp de behöver. Men för
vår  målgrupp är  det  inte  ens självklart  att  man håller  en bestämd tid.  Eller  att  man går  på ett
möte om något annat dyker upp.

- Medarbetare Unga in

Projektet har också uppmärksammat att många ungdomar drar sig för att söka hjälp till dess att
ärendet blivit akut. Det har därför varit viktigt att erbjuda möjlighet för spontana möten, både
genom att sätta upp dropin-tider samt genom de så kallade loungerna. Loungerna bemannas av
marknadsförarna och i lokalen finns även en arbetsförmedlare som kan svara på frågor och stötta
ungdomarna. I loungerna finns även möjlighet till mer avskilda möten för känsliga samtal. In-
tentionen från Unga in har varit att ungdomarna ska kunna få stöd oavsett vad det gäller och
utan att behöva vänta flera dagar på en mötestid.

3.3 Sammanfattande slutsatser
Projektet Unga in kan således sammanfattas i fyra huvudsakliga fokusområden: nära samverkan,
anpassat bemötande och förhållningssätt, ökad flexibilitet samt ökad tillgänglighet. Genom pro-
jektens multikompetenta team, men även genom deras täta nätverk med exempelvis kriminal-
vård, vårdinrättningar och ungdomsmottagningar har ungdomarna kunnat erbjudas ett samman-
hållet och individualiserat stöd som minskar risken för att ungdomarna tappas bort på vägen.
Mötet med ungdomen har också varit i fokus där den höga igenkänningsfaktorn hos marknadsfö-
rarna och ett intresse för ungdomens hela livssituation har bidragit till att ungdomarna fått ett
individanpassat och personligt bemötande.

Projektet har också inneburit en högre grad av flexibilitet och tillgänglighet för ungdomen. Ge-
nom personlig support och lyhördhet för ungdomens individuella behov har ett flexibelt och an-
passat utbud av aktiviteter kunnat erbjudas. Lokalens placering och utformning samt möjlighet
till nära kontakt med handläggarna har också bidragit till att ungdomarna kunnat erbjudas ett
kontinuerligt och nära stöd. Unga in:s framgångsfaktorer handlar med andra ord inte bara om de
enskilda arbetssätten i sig utan också om att projektet kunnat fylla behov som myndighetens re-
guljära verksamhet har svårt att fullt ut möta.
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4. ÖVERGRIPANDE SLUTSATSER OCH
REKOMMENDATIONER FÖR FRAMTIDEN

I följande kapitel presenteras Rambölls samlade slutsatser och rekommendationer. Analysen
bygger på resultaten som presenterats i rapportens tidigare kapitel med ett särskilt fokus på
Unga in:s strategiska relevans och värde för Arbetsförmedlingen. Kapitlet är indelat i två un-
deravsnitt vars rubriker också beskriver det övergripande budskapet i respektive avsnitt:

Unga in är en potentiell utvecklingsplattform för Arbetsförmedlingen
Fortsatt arbete bör fokusera på spridning av Unga in-konceptet
i linjeorganisationen

4.1 Unga in är en potentiell utvecklingsplattform för Arbetsförmedlingen
Ett utanförskap i unga år påverkar inte bara ungdomens livssituation på kort sikt, utan riskerar
dessutom att utvecklas till ett livslångt utanförskap. Att etablera kontakt med dessa ungdomar
samt hjälpa dem närmre ett arbete eller studier är därför centralt. Utvärderingen visar att Unga
in erbjuder en väg ut ur utanförskap för många ungdomar som tidigare saknat kontakt med Ar-
betsförmedlingen. Över hälften av ungdomarna som avslutar sitt deltagande går vidare till stu-
dier eller arbete, och majoriteten av dessa ungdomar är också kvar i arbete och studier tre må-
nader efter avslut. Vidare indikerar utvärderingen att ungdomarnas livssituation och förutsätt-
ningar att ta aktiv del av samhälle och arbetsliv längre fram stärks, bland annat i termer av för-
bättrad självkänsla och motivation. Utvärderingen pekar också på att Unga in är samhällsekono-
miskt lönsamt.

Unga in-konceptet har bäring även för inskrivna ungdomar
Ungdomar utanför rymmer allt från hemmavarande ungdomar som underhålls av föräldrar till
ungdomar som försörjer sig via kriminell verksamhet. Den gemensamma nämnaren för ungdo-
marna är att de har behov av ett mer omfattande, individualiserat och flexibelt stöd än ungdomar
som står närmare arbetsmarknaden. En liknande behovsbild finns hos många inskrivna ungdo-
mar som saknar motivation, nätverk och resurser att etablera sig på arbetsmarknaden.  Oavsett
om Arbetsförmedlingen får ett uppsökande uppdrag eller inte, kan Unga in fungera som modell
för hur myndigheten i samarbete med andra aktörer kan stödja grupper av redan inskrivna ar-
betssökande med behov av mer stöd. Detta gäller särskilt med avseende på hur stödet kan diffe-
rentieras för att möta den individuella behovsbilden hos individer i en heterogen målgrupp. Unga
in kan även stå som modell för hur Arbetsförmedlingen kan fördjupa samverkan med kommunen,
i synnerhet kring de ungdomar som omfattas av det kommunala informationsansvaret. Denna
samverkan blir särskilt viktig i samband med att kommunernas ansvar för dessa ungdomar för-
tydligas genom införandet av ett aktivitetsansvar år 2015.

Vid sidan av att utveckla själva erbjudandet till ungdomar, kan Unga in tjäna som stöd för hur
Arbetsförmedlingen kan arbeta för att bli mer tillgänglig. Uppföljningar visar att förtroendet för
myndigheten är särskilt lågt bland unga arbetslösa, oberoende av deras utbildningsnivå och tidi-
gare arbetslivserfarenheter. Unga in har lyckats stärka detta förtroende och därmed ökat myn-
dighetens tillgänglighet. Vidare visar projektet att samarbete med andra främjande aktörer
såsom gymnasieskolan är en viktig med generellt sett outnyttjad kanal. Minskade trösklar för att
använda sig av Arbetsförmedlingen handlar också om medarbetares och lokalers tillgänglighet.
Även i detta avseende finns lärdomar att dra från Unga in, exempelvis rörande möjligheten att
kontakta förmedlare oftare och på ett enklare sätt.

Unga in handlar om tvärgående verksamhets- och organisationsutveckling
Ramböll menar således att Unga in kan fungera som en strategisk utvecklingsplattform som Ar-
betsförmedlingen kan använda för att vidareutveckla myndighetens erbjudande till ungdomar i
stort. En viktig slutsats från projektet är att detta utvecklingsarbete inte bör inriktas mot att ut-
veckla nya insatser, utan mot hur befintliga resurser kan användas på ett mer ändamålsenligt
sätt. Det är enligt Rambölls erfarenhet vanligt att behov av att förbättra arbetsmarknadspolitisk
verksamhet tolkas som synonymt med metodutveckling. Det finns i praktiken dock få oupptäckta
”mirakelmetoder” då Arbetsförmedlingen, kommunen och andra främjande aktörer redan har ett
stort och evidensbaserat utbud av insatser. Unga in har visat att det är möjligt att använda sig av
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detta ordinarie insatsutbud och samtidigt utveckla det sammantagna erbjudandet till ungdomar-
na genom att i första hand arbeta med processer, arbetssätt och bemötande. Projektet visar
även hur andra aktörers resurser i ökad utsträckning kan tillvaratas genom fördjupad samverkan
kring målgrupper där hänvisningar och informationsöverföring inte räcker för att möta den sö-
kandes behov. Centrala beståndsdelar i detta förändringsarbete är ledarskap, organisations-
kultur, rekrytering, intern kompetensutveckling, strukturer för samverkan, bemötande och tolk-
ning av uppdraget. Snarare än att utveckla och implementera en ny insats, bör det fortsatta ar-
betet för att bryta ungdomars utanförskap således inriktas mot tvärgående verksamhets- och or-
ganisationsutveckling.

4.2 Fortsatt arbete bör fokusera på spridning av Unga in-konceptet i linjeorganisationen
Att driva utvecklingsarbete tar tid. I synnerhet när arbetet handlar om att vidareutveckla tväror-
ganisatoriska områden såsom interna arbetssätt och förhållningssätt. Ramböll ser därför positivt
på de initiativ som myndigheten tagit för att kunna fortsätta driva Unga in även efter att social-
fondsprojektet tar slut i juni.

Förändringsarbetet i Unga in har hittills i stor utsträckning varit begränsat till de fem delprojekten
som fungerat som en form av ”organisatorisk kuvös”. Kuvösen har enligt Rambölls bedömning i
flera avseende varit central för Unga in-konceptets utveckling, då förändringsarbetet har kunnat
bedrivas relativt fristående utan att risk för att absorberas av reguljär verksamhet. För att Ar-
betsförmedlingens erbjudande till ungdomar som står långt från arbetsmarknaden långsiktigt ska
kunna utvecklas krävs dock att Unga in-konceptet får fäste även i myndighetens ordinarie ung-
domsarbete. En eventuell fortsättning av projektet i den nya programperioden bör enligt Ramböll
därför ha ett ökat fokus på spridning av Unga in i linjeorganisationen. I följande avsnitt beskrivs
Rambölls slutsatser och rekommendationer för detta arbete.

Fortsatt konsolidering av konceptet Unga in
Under senare delen av projekttiden har flera initiativ tagits för att konsolidera samt tydliggöra de
generiska dragen i Unga in-konceptet. Bland annat har den nationella nivån tagit initiativ till sys-
tematiska resultatdialoger med delprojekten. Konsolideringen är en förutsättning för att Unga in
ska kunna spridas till andra delar av organisationen. Ramböll ser därför positivt på dessa initiativ
samt rekommenderar Arbetsförmedlingen att hålla fortsatt fokus på detta arbete under hösten.
Vid sidan av att fortsätta konkretisera vad Unga in är, menar Ramböll att det även är viktigt att
göra en djupare analys av hur mycket Unga in kan närma sig linjeorganisationen utan att för den
skull förlora de unika särdrag som gör projektet framgångsrikt. Bland annat har samtliga Unga
in-verksamheter haft en egen ingång, och ibland även förlagts till andra lokaler än de befintliga
kontoren. Det är här viktigt att fråga sig om Unga in kan flyttas till de vanliga kontoren eller om
de separata ingångarna bör finnas kvar även vid en implementering av projektet i ordinarie verk-
samhet. Men avståndet till linjeorganisationen är inte bara en praktisk implementeringsfråga.
Unga in har både marknadsförts och i praktiken fungerat som ett alternativ till Arbetsförmedling-
ens ordinarie verksamhet, vilket gjort det möjligt för projektet att etablera kontakt med ungdo-
mar som sedan tidigare har ett lågt förtroende för Arbetsförmedlingen i allmänhet. En specifik
utmaning handlar således om att implementera en verksamhet vars varumärke och värde delvis
bottnar i relationen till ordinarie verksamhet.

Som en del av det fortsatta konsolideringsarbetet menar Ramböll vidare att strukturerna för erfa-
renhetsutbyte och uppsamling av gemensamma lärdomar mellan olika delprojekt med fördel kan
vidareutvecklas ytterligare. Denna typ av strukturer är inte minst centrala om Unga in ska skalas
upp och etableras på fler orter. I nuvarande Unga in har det funnits ett värde i att decentralisera
styrningen då projektet är ett utvecklingsprojekt där en alltför stram nationell styrning sannolikt
skulle ha varit begränsande. I takt med att Unga in-konceptet konsoliderats menar dock Ramböll
att det finns ett ökat behov av en nationell ledning. Detta för att minska risken för en alltför stor
splittring i hur arbetet bedrivs lokalt, vilket på sikt kan leda till att Unga in som koncept vattnas
ur.

Tydliggör och vidareutveckla målgruppen
Unga in vänder sig till unga mellan 16-24 år som inte studerar, arbetar eller finns i några system
hos kommunen eller Arbetsförmedlingen. Det är en heterogen målgrupp med olika behov och
förutsättningar. Enligt Rambölls bedömning är Unga in ett särskilt relevant projekt för unga utan-
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för med ett svagt socialt kapital, vilka inte kan etablera sig på arbetsmarknaden med hjälp av
Arbetsförmedlingens reguljära verksamhet. Även om intervjuer tyder på att ungdomarna som
deltar i Unga in i hög grad utgörs av denna grupp, menar vi att det finns ett värde i att förtydliga
målgruppen inför en eventuell fortsättning av projektet.  Som stöd för beslutet om vilka sökande
som har behov av tidiga insatser har Arbetsförmedlingen tagit fram ett bedömningsstöd, där
bland annat utbildningsnivå, förekomst av funktionsnedsättning, tidigare yrkeserfarenhet och an-
del öppet arbetslösa i hemkommunen vägs in i bedömningen. Enligt Ramböll skulle det vara vär-
defullt att ta fram ett liknande stöd för Unga in.

Som tidigare nämnts bedömer Ramböll att Unga in:s arbetsmodell i hög grad även har bäring för
inskrivna ungdomar med en liknande behovsprofil som unga utanför. I samband med en eventu-
ell ansökan till socialfonden om Unga in 2.0 kan det därför vara värdefullt att utveckla målgrupp-
en till att även innefatta inskrivna ungdomar, exempelvis med behov av tidiga insatser eller som
befinner sig i Jobb- och utvecklingsgarantin eller den senare fasen i Jobbgarantin för ungdomar.

Även om urvalet avgränsas till ungdomar med lång inskrivningstid alternativt som har behov av
tidiga insatser, kommer dock samtliga dessa ungdomar sannolikt inte ha ett likvärdigt behov av
att delta i Unga in. Vid en målgruppsutvidgning är det därför viktigt att tydliggöra på vilka grun-
der potentiella deltagare ska identifieras samt hur förmedlarna på de ordinarie kontoren praktiskt
ska välja ut dessa.

Vikten av att bygga mottagarkapacitet
Enligt Rambölls erfarenhet finns det i många projekt ett antagande om att så länge en insats är
bra, kommer implementeringen att ske av sig själv. Alla resurser satsas därför på att utveckla
själva insatsen. Forskning visar dock att implementeringen i stor utsträckning även är beroende
av den organisatoriska kontexten, och att implementeringen av en insats i sig själv kräver ett ak-
tivt förändringsarbete.15 Det är därför viktigt att en uppskalning av Unga in inte bara fokuserar på
att konsolidera arbetsmodellen och utvidga målgruppen, utan att det också finns en strategi för
att bygga mottagarkapacitet i linjeorganisationen.

Arbetsförmedlingen arbetar löpande med att utveckla verksamheten, bland annat inom ramen för
den så kallade Kundresan. Ett sätt att stärka mottagarkapaciteten är att minska det organisato-
riska avståndet mellan Unga in och det ordinarie interna utvecklingsarbetet. På ett övergripande
plan handlar det om att inte främst betrakta Unga in som ett projekt, utan som en plattform för
att driva förändringsarbete i syfte att realisera de mål och åtaganden som identifierats i interna
policydokument. På ett mer konkret plan kan det handla om att tydligare knyta Unga in till inter-
na policydokument i en eventuell kommande projektansökan samt att stärka upp den praktiska
kopplingen mellan Unga in och övrigt internt utvecklingsarbete, exempelvis vad gäller gemen-
samma styr– och arbetsgrupper samt rutiner för informationsdelning.

I det nuvarande projektet har förmedlare med ett intresse av att arbeta i enlighet med Unga in:s
holistiska modell i hög grad själva sökt sig till verksamheten. Vid en spridning av Unga in till fler
delar av landet kommer chefer och förmedlare med en lägre förståelse för och intresse av detta
sätt att arbeta sannolikt att behöva involveras. För att säkra en hållbar implementering av Unga
in är det enligt Rambölls bedömning viktigt att projektet i det fortsatta arbetet lägger särskild fo-
kus på hur dessa medarbetare ska kunna engageras på ett bra sätt. Empirisk implementerings-
forskning pekar samstämmigt på att informationsspridning (exempelvis genom rapporter, check-
listor, riktlinjer och mallar) samt kompetensutveckling i form av punktinsatser är otillräckliga
verktyg för att ensamma åstadkomma en hållbar förankring.16 I stället krävs ett mer långsiktigt,
flerdimensionellt angreppssätt. Ett möjligt verktyg som också implementeringsforskningen stöd-
jer, är att formera särskilda ”insatsstyrkor” för implementering som kan bistå chefer och medar-
betare i reguljär verksamhet. Dessa insatsstyrkor bör bestå av personer med kunskap om Unga
in-konceptet, men också om Arbetsförmedlingens reguljära verksamhet och de förutsättningar
som gäller där. Insatsstyrkorna bör också vara duktiga processledare. Syftet med insatsstyrkorna
är att under en övergångsperiod, i samarbete med ansvarig chef, stötta linjeorganisationen i att

15 Fixsen et. al (2005).
16 Ibid.
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tillämpa Unga in-konceptet och säkra upp de strukturer rörande exempelvis samverkan som
krävs.

För att underlätta implementeringen rekommenderar Ramböll vidare att implementeringsarbetet
inledningsvis riktas mot delar av myndigheten som är redan idag är positiva till Unga in-
konceptet. Vid genomförande av ett förändringsarbete är det ofta lätt att fokus riktas mot perso-
ner inom organisationen som är negativt inställda, då det är dessa personer som måste överty-
gas för att förändringen ska kunna äga rum på sikt. Studier pekar dock på att det initialt är mer
effektivt att fokusera på personer med en positiv attityd, i synnerhet de som även har ett starkt
internt mandat (figur 3). Dessa personer kan agera som förändringsagenter som till en början
kan få med sig medarbetare som är neutrala till förändringen, samt senare även de aktiva mot-
ståndarna. Om fokus riktas mot de aktiva motståndarna direkt riskerar de negativa åsikterna att
komma i förgrunden, vilka riskerar att smitta av sig på medarbetare som ännu inte bestämt sig.

Figur 3. Potentiella förändringsagenter i en organisation

Flera framgångsfaktorer i Unga in:s arbetsmodell är inte resursdrivande, utan kan tillvaratas och
tillämpas inom ramen för ordinarie budget. Det gäller exempelvis bemötande, kommunikation,
lokalernas inredning och strukturer för samverkan. För att förmedlaren ska kunna få en bra bild
av ungdomens förutsättningar och behov och därmed vilken typ av stöd han eller hon behöver
krävs dock en tät och nära kontakt. Denna kontakt är även central för att främja ungdomens för-
troende och egna motivation, samt för att minska risken för avhopp och låg aktivitet. Tiden är
också central för att förmedlarna ska kunna arbeta effektivt med arbetsgivarkontakter.17  I Unga
in är personaltätheten något högre jämfört med ordinarie verksamhet, då varje handläggare i
projektet har ansvar för omkring 30-50 deltagare. Det kan jämföras med antalet sökande per
handläggare i Jobbgarantin för ungdomar, som enligt Arbetsförmedlingens återrapportering upp-
gick till 53 stycken hösten 2013. En aspekt av mottagarkapaciteten är således att myndigheten
har tillräckligt med resurser för att kunna arbete i enlighet med Unga in:s koncept.

Om Arbetsförmedlingen ska tillföras förstärka förmedlingsresurser är i slutänden ett politiskt be-
slut.  Enligt Rambölls bedömning skulle det dock vara svårt att få till stånd lika goda resultat om
antalet sökanden per handläggare ökade. Det finns dessutom omfattande evidens från såväl
Europa som USA för att förstärkta förmedlingsinsatser kan spela en viktig roll för att korta tiden i
arbetslöshet.18 Det är därför viktigt att diskussioner om resurser inte alltför ensidigt fokuserar på
budget och kortsiktig effektivitet i termer av hur många sökanden en handläggare hunnit träffa,
utan att denna diskussion också sätts i relation till kvaliteten i stödet och resultaten på lång sikt.

17 I en enkät som Riksrevisionen genomförde 2013 anger tre fjärdedelar av förmedlarna som arbetar i
Jobbgarantin för ungdomar att de lägger för lite tid på arbetsgivarkontakter för att kunna erbjuda ungdomar-
na ett bra stöd (RiR 2013:6). Här skiljer sig Unga in från ordinarie verksamhet, då förmedlarna har möjlighet
att arbeta mer individuellt med att identifiera och etablera kontakt med lämpliga arbetsgivare.
18 Forslund och Vikström (2011).
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