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Har arbetsmarknadspolitiska åtgärder för gruppen unga utvecklats? 
Kommunal välfärd utsetts för allt större utmaningar (SOU 2007:10). Detta gäller inte minst 

kommunernas arbete med unga med låg utbildningsnivå, svag förankring på arbetsmarknaden 

eller arbetslöshet och därmed i behov av ekonomiskt bistånd.  

Sveriges kommuner har sedan lång tid tillbaka en betydande roll som utförare av olika former 

av arbetsmarknadspolitiska åtgärder för denna grupp. Norrköpings kommun, likt de allra flesta 

kommunerna i landet, har under de senaste decennierna drivit många projekt och verksamhet för 

gruppen unga (Johansson, 2003, Johansson, 2007). Trots mångfalden och stora satsningar visar 

den samlade bilden att kunskapen om denna typ åtgärder är generellt begränsad och att detta är 

ett politik- och praktikområde som behöver studeras närmare för att öka förståelsen av dess 

funktion i den svenska välfärdsstaten och vilka effekter åtgärderna har för deltagarna menar 

Thorén (2012 s44).  

Under slutet av 1990-talet och alldeles i början av 2000-talet följde jag en kommunal 

verksamhet för arbetslösa och ofta socialbidragstagande ungdomar (Johansson, 2003, 2007). 

Denna verksamhet är numer nedlagd och en rad andra verksamheter, projekt och aktiviteter har 

sedan dess kommit och gått. Jag skrev också min doktorsavhandling, Bli vuxen i arbetarstad, på 

detta tema. Den handlade om en grupp unga, deras vuxenblivande och möten med institutioner 

på väg mot etablering på arbetsmarknaden (Johansson, 2003). Sedan ett par år studerar jag nu 

fältet igen. Den nu pågående studien handlar om organisering och långsiktiga strategier för 

kunskaps- och metodutveckling inom det arbetsmarknadspolitiska området. 

I denna presentation tar jag avstamp från och jämför min tidigare forskning och ställer 

frågorna; Vilka är ungdomarna idag och vilken situation har de jämfört med ungdomarna i slutet 

av 1990-talet? Hur arbetar man med denna grupp idag inom den kommunala 

arbetsmarknadspolitiken? Och har metoder, kunskapen om, synen på och arbetssätt gentemot 

denna grupp utvecklats över huvet taget?  
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