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1 Sammanfattning: 
Om en ungdom varken har arbete eller studerar kan den här personen leva i ett utanförskap. Att 
leva i utanförskap innebär att leva i en marginaliserad ställning i samhället. Det finns flera 
former av utanförskapet. Ekonomiskt utanförskap, där individer saknar ekonomiska resurser. 
Politiskt utanförskap, där de är i utanförskap på grund av att de tillhör en marginaliserad grupp. 
Socialt utanförskap, är när en individ saknar kontakt med resten av samhället. 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur Västerås stad arbetar mot ungdomars 
utanförskap. Vi har utfört en kvalitativ fallstudie där fallet har varit Västerås stads arbete mot 
ungdomars utanförskap. Material vi har baserat denna uppsats på, har vi samlat in genom ett 
antal intervjuer som vi har utfört med olika medarbetare inom Västerås stad som arbetar med 
ungdomar i utanförskap. Vi har även använt oss av ett stort antal olika officiella dokument som 
på något sätt innehåller utanförskap eller hur arbete organiseras.  

Vi har använt oss av ett antal organisationsteorier i vår analys. Vi finner att det finns tydliga 
kopplingar mellan Brunsson och Ahrnes teori och hur Västerås stad organiserar arbetet mot 
ungdomars utanförskap. Arbetet mot ungdomars utanförskap är uppdelat på ett stort antal olika 
aktörer som alla har olika arbetsuppgifter. Detta leder till att det främsta verktyget mot 
utanförskap hos ungdomar är samarbete och samverkan.  
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Abstract: 

If a youth neither work nor study can this person live in an exclusion. To live in exclusion means 
that a person lives in a marginalized position in society. There is several different types of 
exclusion. Economic exclusion, is when individuals lack financial resources. Political exclusion, 
where individuals are excluded because they belong to a marginalized group. Social exclusion 
when an individual has no contact with the rest of society. 
 
The purpose of this has been to examine how the city of Västerås work against exclusion among 
young people. We conducted a qualitative case study where the case has been Västerås work 
against youth exclusion. The material we have based this study on, have we collected through a 
number of interviews that we have conducted with various employees within how city of 
Västerås that in some way works with youth in exclusion. We also used a variety of official 
documents that somehow contains exclusion or how work is organized within the city. We have 
used organization theory in our analysis.  

We find that there are clear links between the theory and the way city of Västerås organize 
efforts against exclusion amongst youth. Efforts to combat exclusion among young people is 
divided into a large number of different actors who all have different tasks. This leads to the 
main tool against exclusion among young people is cooperation and collaboration. 
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2 Inledning  
Vägen till att få en bra start på vuxenlivet börjar redan i unga år. Nilsson och Wadeskog (2014, 
s.10) beskriver att barn påverkas till en stor del av vilken livsmiljö de befinner sig i under sin 
uppväxt. Barn vars föräldrar lever på försörjningsstöd istället för att arbeta har en större risk att 
själva hamna utanför arbetsmarknaden. En situation där människor lever i en marginaliserad 
position i samhället kan mycket väl vara början på ett utanförskap. Enligt Nilsson & Wadeskog 
(2014, s. 11) är det ett stort problem, att barn ärver sina föräldrars marginaliserade ställning.  

Utav de som börjar skolan idag så kommer ungefär vart tionde barn hamna i utanförskap. Tidiga 
signaler som mobbning och skolk är varningstecken på att barnen är på väg in i ett utanförskap.  
Enligt Nilsson & Wadeskog (2014, s.12) är tidiga insatser viktiga för att förhindra att ungdomar 
hamnar i ett utanförskap. Det blir ofta långsiktigt lönsamt för samhället om man hjälper 
ungdomar att komma ut ur utanförskapet i ett tidigt skede. När de sedan blir äldre kan 
kommunerna, landstingen och staten lägga stora pengar på att försöka hjälpa de individer som 
hamnat i ett utanförskap genom olika arbetsmarknadsåtgärder. Enligt Nilsson och Wadeskog 
(2014, s.12) har det dock visat sig att insatser senare i livet har sämre effekt jämfört med insatser 
att bryta utanförskap i tidig ålder. För den som har råkat komma efter i skolan kan det vara svårt 
att ta igen den kunskap som missat när de blir äldre. 
 
Enligt Nilsson & Wadeskog (2014, s. 10-11) finns det olika orsaker till att en person hamnar i ett 
utanförskap. Hänsynen tas till bristande resurser inom en rad livsområden, t.ex. arbetslöshet, 
brister i boendemiljö, utbildning och hälsa men även brister i politiska resurser och sociala 
relationer samt utsatthet för våld. Enligt Nilsson och Wadeskog (2014, s. 12) är det otroligt 
viktigt att ta tag i dessa problem i ett så tidigt stadie som möjligt för att kunna se till att 
problemen för dessa individer inte blir långvariga. När en person har hamnat i ett utanförskap 
kan det vara väldigt svårt att ta sig ur detta.  
 
Enligt Stigendahl (2003, s.15) är utanförskap ett angeläget och växande samhällsproblem. Ett 
samhällsproblem som det arbetas aktivt med för att finna lösningar på. Stigendahl beskriver att 
utanförskap har under de senaste åren blivit ett allt vanligare och viktigare ämne som 
förekommer i debatten inom svensk politik. Enligt Oskarsson (2005) finns det olika åtgärder för 
att få dessa människor ut ur ett utanförskap.  
 
Ämnet debatteras flitigt men hur det ser ut i verkligheten är något som sällan framkommer enligt 
oss. Därför anser vi att det är intressant att undersöka hur arbetet mot utanförskap hos ungdomar 
ser ut i Västerås stad.  
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2.1 Bakgrund  
Enligt Statens kommuner och Landsting, SKL (2011, s. 4) strävar den svenska arbetspolitiken 
efter att ha en sådan bra och fungerande arbetsmarknad som möjligt. Detta för att minska det 
sociala utanförskapet. Arbetsmarknadspolitiken är politiska åtgärder som regeringen tagit fram 
mellan stat och kommun som är till för att öka sysselsättningen och på så sätt minska 
arbetslösheten och förbättra arbetsmarknaden. I och med den ekonomiska krisen på 90 – talet har 
den lokala arbetsmarknadspolitikens spelat en allt viktigare roll. Kommunerna har gjort stora 
satsningar på att få ut arbetslösa ungdomar, flyktingar/invandrare och människor med 
funktionsnedsättningar i arbete. Samarbetet inom kommunen och den lokala arbetsförmedlingen 
har förbättrats genom åren. 

Enligt SKL (2011, s. 4) är arbetslinjen en viktig del när det kommer till svenska 
arbetsmarknadspolitiken. Arbetslinjen innebär aktiva åtgärder som syftar till att slussa arbetslösa 
vidare till ett arbete. Arbete ska prioriteras framför bidrag. SKL menar (2011, s. 4) att den som är 
arbetslös ska bli erbjuda utbildning eller praktik för att få en större chans att finna ett jobb. SKL 
(2011, s. 9) skriver att riksdagens mål för den svenska arbetsmarknadspolitiken är att ha en väl 
fungerande arbetsmarknad för att bryta utanförskapet hos personer som befinner sig långt ifrån 
arbetsmarknaden. 

SKL (2011, s. 23) beskriver att det är staten som har huvudansvaret för arbetsmarknadsfrågor. 
Riksdagen och regeringen sätter upp vilka mål, åtgärder samt beviljar de ekonomiska medlen för 
arbetsmarknadsåtgärder. Det är de lokala arbetsförmedlingarna ansvar att se till att åtgärder 
överensstämmer med de politiska besluten. SKL (2011, s. 23) menar att det finns ett starkt 
samarbete mellan kommuner och arbetsförmedlingar. Detta rör allt från utvecklandet av den 
lokala arbetsmarknaden till insatser för olika grupper av arbetslösa. Kommunerna har precis som 
landstinget också en mycket viktig roll att som arbetsgivare erbjuda den som är arbetslös en 
praktikplats. Samarbetsprogrammen riktar sig mot långtidsarbetslösa, ungdomar, nyanlända 
flyktingar och invandrare.  
 
SKL (2011, s. 23) beskriver att det inte finns något officiellt ansvar för kommunerna för 
arbetsmarknadsfrågor men de allra flesta kommunerna väljer ändå att ta ett stort ansvar. En orsak 
är att arbetslösheten kostar kommunen mycket pengar. Om en kommun har hög arbetslöshet 
avtar skatteintäkterna. Detta leder till att kommunen tvingas betala ut olika bidrag, t.ex. 
bostadsbidrag, försörjningsstöd m.m. Konsekvensen av detta blir att kommunerna måste minska 
på andra verksamheter som t.ex. barnomsorg, skola och äldreomsorg. Enligt SKL (2011, s. 24) 
anser många kommuner att den statliga utbildning och arbetsmarknadsåtgärderna inte är 
tillräckliga. Kommunerna har därför valt att anordna egna verksamheter, så även Västerås Stad. 
Några bra exempel är ”Jobba i Västerås”, Ung resurs, Chance 2 Change. (Se bilaga 2 för mer 
information)  
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2.2 Syfte 
 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka och beskriva hur Västerås Stad arbetar mot 
utanförskapet hos ungdomar. 

2.3 Frågeställning 
 
Hur organiseras arbetet mot ungdomars utanförskap av Västerås Stad? 

2.4 Avgränsningar: 
 
Vi har valt att använda oss av ett antal avgränsningar i arbetet. Detta för att göra det möjligt att 
besvara den frågeställning vi har under den tid vi har att tillgå. I den första avgränsningen i 
arbetet har vi valt att titta på ungdomar i åldern 18-25 år. Den andra avgränsningen som vi har 
valt att göra är att vi enbart granskar Västerås stads arbete mot utanförskap.  

2.5 Centrala begrepp 
 
Utanförskap “… definieras som en kombination av fattigdom och att inte delta i till exempel 
utbildning, arbete eller samhällsdebatt”( Ungdomsstyrelsens skrifter 2008:9). 

Fattigdom: I SCB:s förklaring av risk för fattigdom med hänsyn till inkomst medför det att en 
person har en inkomst efter skatt som understiger 60 procent av ett lands medianinkomst. I 
Sverige låg medianinkomsten år 2014 på; 288 000 kronor (SCB, 2015).  

Arbetslös: Enligt SCB räknas en person som arbetslös om den inte är verksam i arbete, inom 
loppet av den undersökta veckan. Personen måste även vara aktivt sökande för att räknas som 
arbetslös samt kan börja ett arbete inom två veckor (SCB, 2015). 

Hierarki: enligt Nationalencyklopedin definieras begreppet som ”… någon eller något som står 
över andra eller annat, som i sin tur kanske står över sådana som står ännu lägre.” . Företag är 
ofta uppbyggda ifrån en hierarki, där cheferna har medarbetarna under sig (Ne.se). 
 
Marginalisering: Svedberg (1995) beskriver marginalisering som ”något som befinner sig vid 
utkant eller gränsen”. När det kommer till en person som lever i marginalisering lever denna i 
utkanten av samhället. 

Ungdom: En ungdom definieras av Ungdomsstyrelsen (2010) som någon som är mellan 13-25 år. 
En definition av ungdom enligt Nationalencyklopedin är ”unga personer i (de övre) tonåren el. 
tidig 20-årsålder” (Ne.se). 
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3 Tidigare forskning  
När vi har sökt efter artiklar har vi använt oss av följande söktjänster. Google schoolar, Diva 
portal, Swepub och Google. De sökord vi har använt oss av är. Utanförskap, youth, social 
exclusion, marginalisering, ungdomar och ungdomsarbetslöshet. Vi har i vår sökning valt att 
utesluta uppsatser och andra artiklar som kommer från vetenskapligt osäkra källor. Detta för att 
säkerställa arbetets vetenskapliga trovärdighet. Några av de typer av artiklar som vi har valt bort 
är studentuppsatser men även artiklar från intresseorganisationer med tydliga motiv bakom 
publiceringen. Vi har valt tre teman från tidigare forskning på grund av att vi anser att de passar 
uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Rubrikerna i tidigare forskning har framkommit allt eftersom vi har funnit lämpliga artiklar att 
använda. Det första temat ger oss en bra förståelse över begreppet utanförskap. I det andra temat 
lägger vi fram artiklar som beskriver den situationen ungdomar befinner sig i och om de lever i 
ett utanförskap. Ett viktigt tema då det ger oss en bild av vad som orsakar utanförskap hos 
ungdomar. I det tredje temat tar vi upp artiklar som behandlar arbetet mot utanförskap. Dessa ger 
oss en kontext till det vi finner i vårt resultat. Rubrikerna som finns i tidigare forskning och 
resultatdelen har vi strukturerat upp efter de teorier vi använt oss av i uppsatsen. Teman som har 
varit relevant i teorierna har vi även använt oss av i vår uppsats.  

3.1 Utanförskap:  
Unicef (2012) beskriver att begreppet utanförskap är likställt med det engelska begreppet social 
exclusion. Peace (2001) beskriver begreppet utanförskap och dess komplexa historia och hur 
begreppet under åren förändrats. Det material som ligger till grund för denna studie har Peace 
införskaffat sig genom att granska officiella dokument ifrån EU. Peace har även använt resultat 
från hennes tidigare forskning. Begreppet utanförskap har ökat i hur vanligt det förekommer 
inom den politiska sfären inom EU och andra utomeuropeiska länder. Peace (2001, s. 20) 
beskriver att det går att se hur regeringar över åren skiftat från att använda begreppet fattigdom 
till att använda sig av begreppet socialt utanförskap som benämningen på olika 
åtgärdsprogrammen, som implementeras av regeringar. 

Peace (2001, s. 26) beskriver att det går att kategorisera in socialt utanförskap i två olika former. 
Den smala definitionen där utanförskap ses som en synonym för inkomst och fattigdom. Denna 
form beskriver enbart de personer som är lågt betalda eller de som står utanför arbetsmarknaden. 
Den breda definitionen innehåller, förutom utanförskapet som beskrivs i den smala formen, även 
hinder att ta del av sociala rättigheter. Det kan vara t.ex. hinder att delta i social relationer eller 
sociala interaktioner med olika grupper i samhället. Det är även avsaknad av grundläggande 
resurser, t.ex. avsaknad av arbete eller möjligheter att delta i utbildning. Detta kan leda till 
problem med relationer och att familjeband börjar avta. Till slut börjar personen känna en 
hopplöshet i tillvaron.  

Peace (2001) menar att den bredare version av utanförskap är den version som vi bör använda 
oss av om vi vill få en helhetsbild av personers livssituation som lever i utanförskap. Peace (2001) 
har arbetat fram ett antal olika kategorier av utanförskap. Dessa används för att beskriva olika 
typer av marginaliserade personer. Det finns ett antal olika former av utanförskap. De tre 
vanligaste formerna av utanförskap är: Ekonomisk utanförskap, vilket innefattar personer som är 
arbetslösa och upplever fattigdom. Socialt utanförskap, en avsaknad av kontakt med det övriga 
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samhället. Politiskt utanförskapet, där en person tillhör en marginaliserad grupp i samhället, t.ex. 
minoriteter, kvinnor eller invandrare. 

3.2 Hur ser det ut för ungdomar i utanförskap och vad bakgrunden till det: 
I följande artiklar beskrivs olika bakomliggande orsaker till varför ungdomar hamnar i ett 
utanförskap. 

Olofsson och Panican (2001, s. 51-52) beskriver hur det under de senaste årtiondena har blivit 
svårare för unga att etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetslösheten leder till att fattigdomen 
ökar i denna grupp. Arbetslöshet och fattigdom, leder till att dessa individer hamnar i en 
marginaliserad ställning i samhället. Lever en individ länge i en marginaliserad ställning kan de 
tillslut hamna i ett utanförskap. Författarna fortsätter beskriva att den period som individen 
spenderar på utbildningen, har förlängts. Konsekvens av detta blir att etableringen på 
arbetsmarknaden sker mycket senare i livet. Personer som i tidig ålder hamnat i utanförskap 
riskerar att detta följer med upp i åren. Olofsson och Panican (2013) beskriver att ungdomars 
sysselsättningsgrad har minskat de senaste decennierna på grund av att allt fler väljer att gå i 
gymnasiet. Arbetsmarknaden idag kräver att man minst har gått gymnasiet. Författarna beskriver 
att en person som inte har en avslutad gymnasieutbildning har troligtvis försörjningsstöd som 
enda inkomstkälla. Detta leder till att personen hamnar djupare i utanförskapet. Olofsson och 
Panican (2013) beskriver att den allmänna utbildningsnivån i befolkningen har konstant ökat, 
inte enbart hos unga. Ungdomar som inte lyckats komma upp till den utbildningsnivå som är 
normen idag kan uppleva ett stigma. 

Liknande resonemang finner vi i Pålsson (2012) artikel. Ungdomar som lever i en utsatt situation 
upplever ibland en känsla av skam i jämförelse med andra ungdomars prestationsnivå och 
betygsgrad. Pålsson (2012, s. 8) menar att barns utanförskap påverkas av den situation som deras 
föräldrar befinner sig i. Om föräldrarna befinner sig en ekonomisk utsatt situation påverkas deras 
barn av det på flera olika sätt. Bristen på ekonomiska resurser kan leda till att ungdomarna inte 
kan delta i samma fritidsaktiviteter, äga samma saker som sina vänner och ha samma livsstil. 
Dessa faktorer kan leda till ett upplevt utanförskap. Avsaknaden av ekonomiska resurser kan i 
sin tur leda till att skolprestationerna kan påverkas negativt.  

Ekonomisk utsatthet kan leda till trångboddhet som kan orsaka en störande studiemiljö om fler 
måste dela på samma utrymme. Familjer som har en ansträngd ekonomi saknar ibland rätt 
utrustning för att utföra vissa skoluppgifter t.ex. avsaknad av en dator, som kan vara en 
bidragande orsak till att studieresultaten sjunker. En annan orsak kan vara att föräldrarna saknar 
de kunskaper som krävs för att hjälpa till med läxor och annat skolarbete. Pålsson (2012) 
beskriver att de barn och ungdomar som löper störst risk för att hamna i ett socialt utanförskap är 
de barn som lever i en ekonomisk utsatthet i kombination med att föräldrar har alkoholmissbruk 
och en kriminell livsstil. Antalet barn som befinner sig i en ekonomisk utsatt situation i Sverige 
har ökat de senaste åren. Antalet barnfamiljer som lever i relativ fattigdom i Sverige ligger på 7,3 
procent, vilket är högst i hela norden. Pålsson (2012, s. 10) beskriver att om en person hamnar i 
utanförskap och ekonomisk utsatthet i en tidig ålder kan ofta få det svårt ta sig in på 
arbetsmarknaden som vuxen. 
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Salonen och Angelin (2006) beskriver i sin rapport vikten av att ha ett arbete och vad som sker 
om en person i tidig ålder inte lyckas ta sig in på arbetsmarknaden. Resultatet i denna studie 
kommer ifrån longitudinell studie som författarna har utfört under ca 8 år. Deltagarna i studien 
har varit arbetslösa och/eller i behov av bidrag för att försörja sig. Salonen och Angelin (2006) 
skriver att de senaste årtiondenas ostadiga arbetsmarknad har lett till att allt fler ungdomar haft 
det svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Detta har lett till att en av tre ungdomar lever på bidrag. 
Att leva på bidrag när man är ung kan göra det svårare att finna arbete när man blir äldre. Enligt 
Salonen och Angelin (2006) har dessa personer svårt att ta sig in i vuxenvärlden om de är 
arbetslösa. Denna grupp av ungdomar hamnar direkt i en marginaliserad ställning till skillnad av 
majoriteten unga vuxna som klarar sig bra och finner ett arbete. Detta kan skapa starka 
polariseringar mellan de två grupperna. Salonen och Angelin beskriver att etableringen på 
arbetsmarknaden numera sker mycket senare i livet. Detta leder till att det blir svårt att finna ett 
eget boende, vilket i sin tur försenar bildandet av sin egna familj. Slutsatsen är att avsaknaden av 
ett arbete har en stor påverkan på individen.  

Salonen och Angelin (2006) finner att det finns en tydlig skillnad i vilka som får en bra start på 
livet och vilka som hamnar i ett utanförskap. Vad som avgör detta är ofta den ställning som 
föräldrarna har i samhället. Idag förmedlas allt flera jobb via kontakter. Ungdomar vars föräldrar 
har en högre ställning i samhället har det därför lättare att komma i kontakt med arbetsgivare. En 
annan orsak till att en person hamnar i arbetslöshet är otillräckliga gymnasiebetyg. 
Arbetsmarknaden är inte enbart osäker och ostadig för de med ofullständig gymnasieutbildning. 
Även de med en formell utbildning har problem med att etablera sig på arbetsmarknaden. 

2008 gav regeringen Ungdomsstyrelsen (2008, s. 17) i uppdrag att beskriva hur olika 
förutsättningar under uppväxten kan ha betydelse för unga i dagens samhälle. Resultatet av 
uppdraget blev rapporten Fokus 08. Studien har utförts genom studiebesök och intervjuer med 72 
ungdomar. I rapporten har Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialstyrelsen och SCB m.fl. 
varit inblandade. Rapporten skildrar ungas liv och framtidsdrömmar i fyra segregerade områden. 
Områdena som undersöktes var Husby i Stockholm, Araby i Växjö, Rosengård i Malmö och 
Hjällbo i Göteborg. Dessa områden tillhör städernas fattigaste områden i proportion till 
utbildning och arbetsmarknad. Det Ungdomsstyrelsen fann gemensamt för dessa områden är att 
det finns en hög ungdomsarbetslöshet. Många ungdomar har hamnar i ett långvarigt beroende av 
försörjningsstöd. Det är även vanligt att det finns ett flertal unga som inte är behöriga till 
gymnasiet.  

Ungdomsstyrelsens (2008, s. 181) rapport visade att 27 procent av Sveriges unga någon gång 
under 2006 befunnit sig i arbetslöshet. Arbetslöshet bland unga var dock mycket större i de 
undersökta områdena än i övriga Sverige. Det framkommer även i rapporten att det finns ett 
tydligt samband mellan föräldrarnas inkomst och ungdomens kunskap och arbetslöshet. När 
föräldrarnas inkomst ökar minskar risken för att deras barn hamnar i arbetslöshet senare i livet 
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3.3 Arbetet mot utanförskap hos ungdomar: 
Följande artiklar berör arbetet för att förebygga och motverka utanförskap.  

När det kommer till utanförskap hos ungdomar så har Hopstadius och Stier (2014) undersökt 
samverkansprogrammet mellan Hallstahammars kommun, Polisen och Socialstyrelsen. 
Resultatet i studien baseras på intervjuerna som författarna har utfört. De personer som 
intervjuats av Hopstadius och Stier arbetar inom någon av de offentliga aktörer, enligt ovan.  

Hopstadius och Stier (2014) beskriver att detta program är tänkt att motverka utanförskap hos 
ungdomar. De centrala aktörerna i samarbetet är polisen, kommunen och socialtjänsten. De 
arbetar utifrån en gemensam handlingsplan. Förhoppningarna med planen är att 
ungdomsbrottsligheten och olika former av missbruk hos ungdomar kommer att minska. Det 
slutgiltiga målet med samverkansprogrammet är att minska utanförskapet hos denna grupp. 
Hopstadius och Stier (2014) samverkansprogrammet i Hallstahammar kommun har fått utökat 
finansiellt stöd ifrån Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för att kunna starta programmet. 
Författarna beskriver även att det är relativt vanligt att man använder specialprogram vars enda 
syfte är att motverka utanförskap hos ungdomar.  

Hopstadius och Stier (2014) finner i sin utvärdering att det centrala för att motverka 
utanförskapet hos ungdomar är ett fungerande samarbete mellan offentliga aktörer. Bakgrunden 
till att aktörer som arbetar inom olika områden deltar i samarbetet är utanförskapets komplexitet. 
Polisen arbetar med brottsbekämpning och socialtjänsten med att motverka ungdomars 
livssituation. Kommunen är initiativtagare och ansvarar för samverkansprogrammet. Skolan är 
en annan viktig aktör och är viss mån den viktigaste delen i arbetet mot utanförskap hos unga. 
För att effektivt lösa problemet är det viktigt att problemet upptäcks tidigt. Skolan har således en 
viktig roll. 

I denna artikel framkommer vikten av ett bra samarbete och de utmaningar som uppstår när olika 
aktörer går samman och arbetar mot ett gemensamt mål. För att arbeta mot utanförskap på lokal 
nivå krävs det att olika aktörer samverkar med varandra. Hopstadius och Stier (2014) menar att 
de samhällsproblem som finns idag är alldeles för komplexa och multidimensionella för att 
enbart en del av samhället ska kunna lösa det. Det krävs därför att olika organisationer samverkar 
med varandra och tar olika ansvar. Detta för att lösa problemen effektivare, billigare och bättre. 

”I en kartläggning av kommunala arbetsmarknadsåtgärder i Östergötland” beskriver Andersson 
och Boman (2012) hur kommunala arbetsmarknadsåtgärder ser ut för att lösa det ”nya 
utanförskapet”. Det nya utanförskapet är ett begrepp som myntades av alliansregeringen för att 
beskriva människor som är arbetslösa. Orsaken till att begreppet ”nya utanförskapet” myntades 
var att Alliansen ville lägga större fokus på individers skyldighet att ha ett arbete och vara 
självförsörjande. 

Författarna skriver att det ”nya utanförskapet” kan ha fått ett omotiverat stort genomslag hos 
media samt oppositionspolitiker. Trots detta har författarna funnit att många kommuner arbetar 
med att få ut människor ur denna form av utanförskap. Denna studie har utförts genom 12 
intervjuer med kommuntjänstemän på olika positioner vid 12 olika kommuner i Östergötlands 
län. Syftet med studien är att kartlägga vilka arbetsmarknadspolitiska åtgärder det finns inom de 
12 kommunerna. 
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Författarna beskriver att det finns en samverkan inom arbetsmarknadspolitiken där olika aktörer 
har olika uppgifter. Riksdagen sätter de arbetsmarknadspolitiska målen. Regeringen ska 
underlätta och förbättra för arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsförmedlingen har det största 
ansvaret när det kommer till att verkställa de beslut som tas inom det arbetsmarknadspolitiska 
området. Kommunen har inte alls lika stort ansvar inom arbetsmarknadspolitiken. Kommunens 
uppgift är att bidra med ekonomiskt bistånd till dessa individer. De spelar dock en viktig roll för 
grupper med minst resurser, såsom flyktingar och ungdomar.  

Andersson och Boman (2012) belyser att det är vanligt förekommande med samarbeten mellan 
Arbetsförmedlingen, socialtjänst och Försäkringskassan inom de kommuner de har granskat. Ett 
verktyg som används för att få ett helhetsgrepp om arbetet mot ungdomars utanförskap är ett 
samordningsförbund. Gemensamt för en del av de kommuner som författarna har granskat är att 
samarbetet med arbetsförmedlingen inte alltid fungerar så väl som de hoppats på. Tillsammans 
har de goda idéer om hur arbetet mot ungdomars arbetslöshet ska se ut. Men dessa idéer stannar 
på idéplan och blir sällan verklighet. Dock finner de att i vissa kommuner fungerar samarbetet 
med Arbetsförmedlingen bra. Författarna beskriver även att alla kommuner ser vikten av att ha 
ett bra samarbete mellan olika aktörer i samhället som exempelvis, det lokala näringslivet, olika 
myndighet och utbildningssamordnare. De finner även att alla de kommuner de har granskat har 
någon form av samordningsförbund. I dessa finns representanter från olika samhällsaktörer t.ex. 
kommunen, landstinget, arbetsförmedlingen m.fl. Samarbeten överlag är en vanlig arbetsform 
inom alla kommunerna.  

Ungdomsstyrelsen (2009, s. 7) har fått i uppdrag från regeringen att undersöka vilka insatser som 
Danmark, Storbritannien och Nederländerna har gjort angående deras arbete mot ungas 
utanförskap. Resultat av detta arbete presenterade i rapporten ”Fokus 09 – Metoder för att bryta 
ungas utanförskap – exempel från Europa”. Denna rapport är en tematisk studie. I 
undersökningen finns en kombination av statistik, interjuver och studiebesök. Enligt 
Ungdomsstyrelsen (2009, s. 117) finns vissa likheter hur länderna arbetar mot att minska ungas 
utanförskap. Arbetet mot utanförskap sker på en lokal nivå. Arbetet fokuserar på att få ut 
ungdomarna i arbete eller studier. För att förhindra att unga elever hoppar av skolan används 
verktyg som coachning, mentorer och förebilder. Det som skiljer sig åt mellan länderna är hur 
mycket staten kan styra arbetet.  

Ungdomsstyrelsen (2009, s. 117) menar att EU - länderna har bestämda, tydliga och 
uppföljningsbara mål för hur utbildningen ska bli mer jämlik. Mål som EU har är bl.a. att unga 
som inte har avslutat sin grundskoleutbildning inte ska vara över 10 procent. Att 15- åringar som 
inte kan läsa ordentligt, ska minska med 20 procent och att 22- åringar med en avslutad 
gymnasieutbildning inte bör understiga 85 procent. I den senaste undersökningen kan man se att 
utvecklingen för medlemsländerna går åt rätt håll för personer med grundskoleutbildning. 
Antalet ungdomar som har en gymnasieutbildning har dock avtagit och 15-åringarnas läsförmåga 
har försämrats i stället för att förbättras. 

Enligt Ungdomsstyrelsen (2009, s. 119) innebär ett avhopp från skolan att eleven går miste om 
ett slutbetyg, vilket kan orsaka besvär för eleven att ta sig in på arbetsmarknaden. Detta leder i 
sin tur till en ökad risk att fastna i ett yrke med otrygga anställningsförhållanden. 
Ungdomsstyrelsen (2009, s. 120) beskriver att det idag är ett stort problem med att det finns så 
många elever som slutar grundskolan utan att vara behöriga till att söka till gymnasiet. På grund 
av det slussas de in i gymnasiets individuella program. Elevers som börjar sina studier på 
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individuella program klarar sällan av att avsluta sina studier. Var tredje elev som börjar 
gymnasieskolan idag blir inte behörig till högskolan och hälften av gymnasieeleverna får inte 
godkänt i alla kurser. 
 
Enligt Ungdomsstyrelsen (2009, s. 132) ska kommunerna i Sverige hålla sig informerade om vad 
ungdomars sysslar med och i första hand erbjuda dem en gymnasieplats. Detta har enbart gällt 
unga upp till 20 år. Det stora problemet har varit för kommunerna att nå unga som varken arbetar 
eller studerar. För att minska ungdomsarbetslösheten och stödja utsatta unga krävs det olika 
insatser. Det är dock viktigt att dessa insatser är noggrant samordnade för att få bästa effekt. Om 
det finns ett bra samspel mellan utbildning och arbetsmarknad så gynnar det de unga. Detta är 
speciellt viktigt för de unga som inte har familjer som är etablerade på arbetsmarknaden.  
 
I slutat av sin rapport kommer Ungdomsstyrelsen (2009, s. 138) med ett antal förslag hur arbetet 
mot ungdomars utanförskap kan förbättras. De föreslår att 90- dagarsregeln avskaffas vilket 
innebär att när man anmäler sig som arbetslösa ska man få hjälp direkt. Idag måste man först 
vänta i 90 dagar att få vägledning i arbetssökandet och möjlighet att påbörja praktik eller 
utbildning. Ytterligare förslag som Ungdomsstyrelsen (2008, s. 8) lägger fram i ”Fokus 08” är att 
elever bör erbjudas möjligheten till praktik under skoltiden. Det bör även finnas tillgång till 
yrkes- och studievägledning samt möjlighet till arbetsplatsbesök och mentorskapsprogram. Dessa 
insatser är några sätt att underlätta ungas kontakter med arbetslivet och på så sätt göra det lättare 
för ungdomar att få ett första jobb.  

Regeringen gav Ungdomsstyrelsen (2007, s. 137) i uppdrag att tydliggöra för utvecklingen av 
ungdomars liv. Resultatet mynnade ut i rapporten ”Ung idag 2007”, en kvantitativ rapport. 
Rapporten uppmärksammar olika vinklar av ungas liv. Enligt Ungdomsstyrelsen (2007, s. 124) 
är det svårt för de som hamnar i arbetslöshet under ungdomsåren att ta sig ur arbetslösheten när 
de blir äldre. Enligt Ungdomsstyrelsen (2007) har de ungdomar som inte har en avslutad 
gymnasieutbildning svårare att få ett jobb, då de flesta arbetsgivare kräver det. En konsekvens av 
detta kan bli att ungdomen hamnar i ekonomiska svårigheter. Enligt Ungdomsstyrelsen (2007, s. 
66) har andelen ungdomar som är inskrivna på arbetsförmedlingen minskat, men 
ungdomsarbetslösheten är fortfarande i snitt högre än resten av befolkningen. Om en ungdom 
hamnar i arbetslöshet för länge kan detta leda till en känsla av utanförskap.  

I de senaste siffrorna som kommit ut ifrån Ungdomsstyrelsen (2015, s. 4) framkommer det att 
antalet unga som är arbetslösa har minskat under de senaste tre åren. Från att ha legat på 18,1 
procent 2011 ligger det 2014 på 14,9 procent. Denna minskning har skett hos båda könen.  
Minskningen i arbetslösheten har enbart skett för de som är inrikes födda. Antalet arbetslösa som 
är födda utrikes har inte förändrats något. 88 procent av tjejerna var behöriga till gymnasiet och 
86 procent av killarna. Utav de som varken arbetar eller studerar var det: 6,7 procent tjejer och 
6,8 procent killar. Det var fler killar än tjejer som var arbetslösa. 17,1 procent killar respektive 
12,4 procent tjejer. 

Mingione och Oberti (2013) har i denna studie undersökt hur arbetet med ungdomar i 
utanförskap ser ut på en lokal nivå. Detta har gjorts genom att undersöka olika stödprogram för 
personer som lever i arbetslöshet i 13 städer i sex olika europeiska länder. Mingione och Oberti 
(2003) har tittat på inkomstsupport program för personer som kan arbeta men som för tillfället 
saknar arbete. Författarna beskriver konsekvenserna av att inte ha ett arbete. Mingione och 
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Oberti (2003) finner att arbetslösheten växer i en stadig takt. Att finna jobb med trygga 
anställningsvillkor blir allt svårare. Det kan vara anledningen till att antalet anti- fattigdoms 
program ökat runt om i Europa. Mingione och Oberti (2003) menar att denna typ av 
åtgärdsprogram ofta är den enda inkomstkälla som många av de mest utsatta individerna i 
samhället har. Ett problem med dessa åtgärdsprogram är att alla typer av utanförskap klumpas 
ihop till en heterogen grupp. Det finns många olika sätt att bekämpa utanförskap på. Det är 
vanligt att dessa insatser sker på en lokalnivå.  

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning:  
I det första temat presenterar vi artiklar som förklarar begreppet utanförskap. Utanförskap kan 
definieras smalt som en synonym till fattigdom och arbetslöshet. Eller brett då förutom fattigdom 
och arbetslöshet innehåller utanförskapet även en avsaknad av vissa grundläggande resurser. 
Samt hinder att delta i sociala relationer. Det finns flera former av utanförskap; Socialt 
utanförskap, när en person har begränsade kontakter med resten av samhället. Kulturellt 
utanförskap, då en person tillhör en marginaliserad grupp. Ekonomiskt utanförskap, då en person 
befinner sig i arbetslöshet och fattigdom. 

Under det andra temat presenterade vi artiklar som beskriver orsakerna till att ungdomar hamnar 
i ett utanförskap samt artiklar som beskriver vad som sker när en ungdom hamnar i arbetslöshet. 
Det är tydligt att uppväxten spelar en stor roll för en individ när den ska ta steget ut i vuxen 
världen. Ofullständiga betyg från gymnasiet försvårar avsevärt möjligheterna till att få ett arbete 
där det värsta scenariot är ett djupt utanförskap. Anledningen till detta är att det under en lång tid 
är borta från arbetsmarknaden och börjar känna sig allt mer marginaliserad och uppleva att det är 
svårt att delta i samhället på samma villkor som andra i samma ålder som har ett fast arbete.  

Artiklarna i det tredje temat beskriver vi hur arbetet mot utanförskap ser ut samt hur arbetet på 
bästa sätt organiseras för att vara så effektivt som möjligt. Här framkommer vikten av att ha ett 
effektivt samarbete mellan olika offentliga aktörer för att lösa utanförskapet. Utbildning och 
skolgången lyfts fram i artiklarna som viktig medel för att lösa utanförskap samt stöttning och 
coachning för att snabbt komma in på arbetsmarknaden. Arbete är det effektivaste sättet att 
komma ut ur ett utanförskap. 

Vi hoppas att denna uppsats kommer att tillföra kunskaper om hur arbetet mot utanförskap ser ut 
på lokal nivå. För att få en uppfattning om hur situationen ser ut i vår närhet. För ungdomar som 
lever i utanförskap. Vi kommer med denna studie att skänka kunskap om situationen på lokal 
nivå i Västerås stad och hur arbetet mot utanförskap organiseras. 
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4 Teori 
Vi har valt att använda oss av ett antal olika organisationsteorier. Anledningen till att vi valde 
dessa teorier är att organisationer är en naturlig del av våra liv. Brunsson (SvD, 2013) beskriver 
att vi kanske inte alltid är medvetna om att vi lever i ett samhälle fullt av organisationer. Det kan 
t.ex. vara ett företag, den affär vi handlar eller en del av kommun. Det kan även handla om 
medlemskap i en förening. Antalet organisationer ökar hela tiden och nya problem hamnar i 
fokus för organisationer.  

Abrahamsson och Andersen (2005, s. 61) skriver att ett av de vanligaste begreppen att ta upp 
tillsammans med organisation är ”organisationsstrukturering”. Begreppet strukturering innehåller 
elementen hur arbete arrangeras och hur arbetet fördelas mellan olika personer. Abrahamsson 
och Andersen (2005) beskriver att när ett stort antal människor går samman för att lösa en 
specifik arbetsuppgift uppstår de strukturer som finns i organisationen. När ett stort antal 
medarbetare går samman måste arbetsfördelning implementeras för att så effektivt som möjligt 
lösa uppgiften. För att kunna fördela uppgifterna krävs det att någon koordinerar arbetet. 
Koordineringsansvaret tilldelas ett fåtal bestämda personer. Dessa personer får, utifrån det 
ansvaret, en ökad befogenhet och makt över organiseringen.  

Abrahamsson och Andersen (2005, s. 61-63) beskriver att det finns tre element för att beskriva 
struktur. Begreppen är specialisering, formalisering och centralisering/decentralisering. I det 
första elementet, specialisering, finns det flera delar. Den första delen är horisontell 
differentiering- desto fler olika typer av yrken eller specialiseringar som finns i en organisation 
desto mer komplex blir den. I en vid organisation som har många medarbetare som är specialister 
inom ett visst yrke sker det en departementalisering. Medarbetare delas in i olika avdelningar 
beroende på vilken specialisering medarbetaren har. Uppdelningen kan ske utifrån geografiskt 
läge, funktion eller vilka kunder/klienter de har. Den andra delen av specialisering är vertikal 
differentiering- om organisation är utformad som en platt eller spretig ”pyramid”, dvs. hur 
många nivåer det finns i organisationen. Det andra strukturelementet är formalisering. 
Formalisering beskriver i vilken grad arbetet i organisationen är standardiserat. Formalisering 
sker genom rutiner, regler och procedurer. Stora organisationer har en hög grad av formalisering, 
bland annat via olika formaliseringsdokument. Det tredje strukturelementet är 
centralisering/decentralisering. Det som avgör om en organisation är centraliserad eller 
decentraliserad beror på vart personerna som tar beslut finns i organisationen. En maximalt 
centraliserad organisation innebär att beslut enbart tas på högsta nivån, till skillnad från den 
maximalt decentraliserade. Där tas beslut av personer längst ner i organisationen. I en formell 
organisation är det att föredra en centraliserad organisation, för att kunna ta beslut som är så 
effektiva som möjligt. 

Abrahamsson och Andersen (2005, s.178) menar att en organisation som inte uppnår de mål som 
finns eller kan bevisa att de är på väg i rätt riktning, kan leda till att organisationen läggs ner. 
Men detta kan även ske om organisationen har nått sitt mål. Det vanligaste är att organisationer, 
efter att de har nått sina mål, hittar nya mål att sträva efter. Där de olika målen kan presenteras 
var för sig eller som en utmaning för att nå nya mål. I många organisationer kan målen redovisas 
hierarkiskt, där målen på högsta nivå kan ses som en sammanfattning av målen på de lägre 
nivåerna. 
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Ahrne och Brunsson (2010) menar att den klassiska synen på organisationer som har blivit utsatt 
för forskning är organisationer istället för organisering. Organisering innehåller en eller flera av 
följande faktorer: hierarki, medlemskap, regler, övervakning och/eller sanktioner. Författarna 
beskriver att organisering inte enbart kan ske inom en organisation utan även bredvid eller 
utanför formella organisationer. En av de centrala delarna i en organisation är beslutsfattandet. 
Inom formella organisationer tas beslut av ett fåtal beslutstagare. Besluttagarna ska representera 
alla medlemmar i organisationen när man tar ett beslut.  

Beslutsfattarna är även de som delegerar och fördelar ut arbetsuppgifter till olika medlemmar 
utifrån medarbetarnas arbetstitel. En formell organisation har tillgång till ett stort antal 
hörnstenar. Hörnstenarna kommer ifrån den grundläggande formen av organisation som beskrivs 
i lagar och vetenskaplig litteratur. Dessa är regler, övervakning, sanktioner, medlemskap och 
hierarki. En organisation har rätt att besluta vem som får gå med i organisationen, vilket kan ske 
genom medlemskap eller som anställd i organisationen. Medlemskapet skapar en identitet. Med 
denna identitet kommer även förväntningen om att bli behandlad på ett annat sätt än personer 
som inte är medlemmar i organisationen. En medlem kan bli exkluderad från organisationen.  

Ahrne och Brunsson (2010) beskriver att en organisation får besluta om vilka regler som ska 
gälla inom organisationen. Dessa regler måste medarbetarna följa i sitt dagliga arbete. Reglerna 
ska alltid vara nerskrivna och formella, d.v.s. inte informella regler och normer som ibland finns 
inom en organisation. Alla organisationer behöver både rörlighet och stadga. Abrahamsson och 
Andersen (2005) menar att en formell organisation alltid innehåller en hierarki. Hierarkin visar 
sig när personer längst ner på den hierarkiska pyramiden måste följa de beslut som personer 
längre upp på pyramiden tar. Denna hierarki skapar en form av organiserad makt som ger vissa 
personer i organisationen beslutfattande makt. För att ledarna i organisationen ska kunna 
försäkra sig om att de regler som finns följs, samt att det arbete som delegeras utförs, har de rätt 
att övervaka medarbetarna. Övervakningen används även till att mäta hur väl medarbetarna utför 
sitt arbete. Denna övervakning sker vanligtvis genom finans- och redovisnings system.  
 
Författarna beskriver även att organisationen kan besluta om sanktioner, både positiva och 
negativa. Positiva sanktioner kan ske genom att vissa av organisationens medlemmar får mer 
resurser än vad andra får. De kan även befordra medarbetare som har skött sitt arbete väl. De 
negativa sanktionerna kan vara indragen befordran eller uteblivna löneökningar. Ahrne och 
Brunsson (2010) beskriver att organisationer beskrivs i rättsliga sammanhang som juridiska 
personer som liknar de vi brukar kalla enskilda personer. En organisation är dock inte någon 
fysisk person. Ahrne och Brunsson (2010) beskriver att en fullständig organisering inte uppstår 
av sig självt utan den skapas av individer eller formella organisationer. De som skapar denna 
formella organisering har makt att fatta beslut över andras beteende och arbete. Det finns fem 
kritiska implikationer som den formella organisationen baseras på.  

Den första är att organisering utgör försök till att skapa specifika direktiv. Det är dock inte helt 
säkert om dessa beslut ens implementeras. Detta kan bero på att individer vägrar att acceptera 
hierarkin och medlemskapet. Individerna kan även vägra att följa reglerna som finns.  
Den andra är beslut som dramatiserar osäkerhet. När beslut tas är det för att skapa en säkerhet i 
hur framtiden ska se ut. Trots detta betyder det inte att framtiden är säkrad utan det kan finnas en 
viss osäkerhet hur det kommer att se ut. Orsaken till detta är att det kan bli en kamp om besluten. 
Den tredje är att beslutsfattarna ska tillhandahålla förklaringar för de aktuella besluten.  
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Förklaringen är ofta baserad på bakgrunden till varför beslutet önskas tas. Det fjärde är att beslut 
belyser vikten av vissa individer. Detta leder till att legitimiteten av dessa beslut delvis grundas 
på vilken person som fattade besluten, vilken ställning personen har hos medarbetarna. Det 
femte är att beslut dramatiserar mänsklig kontroll. Beslut som tas kan ibland uppfattas som de är 
influerade av beslutsfattarens egen personliga åsikt, vilket visar att beslutsfattaren har en egen 
och fri vilja. Att fatta beslut är ett av de viktigaste verktygen för att ta ansvar över något. 

Ahrne och Brunsson (2010, s.88) definierar nätverk som ”informella strukturer av relationer 
mellan olika sociala aktörer som kan vara personer, team och olika organisationer”. Ahrne och 
Brunsson (2010, s.95) menar att ett nätverk inte har någon form av organisation. Ett nätverk har 
inte någon specifik hierarki utan istället enbart ett medlemskap. Dock finns det ibland deltagare 
som har en starkare ställning i nätverket. 

Ahrne (1994) menar att dessa personer inte har någon auktoritet över de andra i nätverket. Det 
leder till att inga kollektiva beslut kan tas i nätverket över alla som är med. Ahrne (1994) 
fortsätter och beskriver att de som är med i nätverket inte samlar deras resurser och makt på ett 
ställe som de gemensamt förfogar över. Ahrne (1994, s.77-79) beskriver att nätverk baseras på 
personliga relationer mellan människor istället för fokus på hierarki och byråkrati som det är 
inom organisationer. Ahrne och Brunsson (2010 s.96) beskriver att i ett nätverk existerar ingen 
organisering och att detta är vad som gör nätverk så lockande att använda sig av. Ahrne (1994) 
beskriver att ett nätverks gränser är svårdefinierat och flyttande, till skillnad från en organisation. 
Ahrne (1994) menar att nätverk är viktiga för att bland annat förstå interaktionen mellan olika 
organisationer. 

5 Metod: 
5.1 Fallstudie:  
För att få en helhetsbild hur arbetet mot utanförskap ser ut i Västerås stad vill vi använda en 
passande metod för ändamålet. Vi har därför i denna uppsats valt att använda fallstudie som 
forskningsmetod. Creswell (2013, s.97) menar att fallstudie som metod förekommer inom många 
olika forskningsdiscipliner. Fallstudien har under dess existens utvecklats till att idag vara en 
vanligaste forskningsmetoderna inom både den kvalitativa och kvantitativa forskningen. 

Creswell (2013, s. 99) menar att det finns olika typer av fallstudier, en av dem är instrumental 
fallstudie. I en instrumentell fallstudie fokuserar författarna på ett generellt problem eller fråga 
och använder ett specifikt fall för att illustrera det. Yin (2003, s. 1) beskriver att fallstudier är 
passande att använda om frågesättningen är formulerade som ”hur” eller ”varför”. Enligt Yin 
(2003, s. 22-23) är en grundläggande del i fallstudie metoden, att det finns ett fall att undersöka. 
Fallet kan vara allt ifrån en person, en politisk fråga eller till en organisation. Fallet påverkas av 
formuleringen av frågeställningen.  

Creswell (2013, s. 98) menar att en av de viktigaste faktorerna till en lyckad fallstudie är att fallet 
granskas djupgående. För att lyckas med detta krävs det att ett flertal olika källor används. 
Möjliga källor är bland annat intervjuer, dokument eller observationer. Creswell (2013, s. 98) 
skriver att om avsikten med studien är att undersöka ett generellt problem eller fråga, så 
använder man sig av en instrumentell fallstudie. För att påvisa problemet så använder forskaren 
sig av ett enskilt utpekat fall som exempel.  
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Enligt Creswell (2013, s. 99) är det viktigt att en beskrivning av fallet upprättas för att bilda en 
förståelse av fallet. Författaren använder problem eller teman som uppkommer i det specifika 
fallet för att göra en beskrivning. Resultatdelen i en fallstudie innehåller således både en 
beskrivning av fallet samt de teman som uppkommer under studiens gångs. 

Yin (2003, s.28) menar att när alla dessa faktorer hamnar på plats så är det dags att börja 
konstruera en teori som passar frågeställning. Det är vanligt att teoridelen skippas inom 
forskning via fallstudie. Istället går forskaren/undersökaren direkt på att samla in data. Detta är 
enligt Yin ett misstag, då teoriutvecklingen är ett viktigt stadie i fallstudien. Teorin är ofta med 
och formulerar frågeställningen. 

Fallet i denna undersökning är Västerås stads arbete mot ungdomars utanförskap. För att skapa 
en djupgående förståelse av fallet har vi granskat dokument som behandlar arbetet mot 
utanförskap. Vi har även utfört intervjuer med medarbetare inom Västerås stad. Bakgrunden till 
varför vi just valt denna forskningsfråga härstammar ifrån den aktuella samhällsdebatt som råder 
idag. Motiveringen till att det blev en fallstudie som forskningsmetod är att metoden skänker oss 
störst möjlighet att gå på djupet för att få en heltäckande bild av hur arbetet mot utanförskap hos 
ungdomar ser ut i Västerås stad. Metoden ger oss möjlighet att granska olika delar för att skapa 
en helhet som sedan kan analyseras. 

5.2 Urval: 
I vår uppsats har vi samlat in information genom intervjuer med personer som arbetar med 
ungdomars utanförskap inom Västerås stad. Vi har även valt att samla in ett antal officiella 
dokument som innehåller information om arbetet mot utanförskap av Västerås stad.  

När det kommer till valet av urvalsmetod så beskriver Merriam (1993) att den vanligaste 
metoden vid kvalitativ forskning är ett icke- sannolikhetsurval. Bryman (2008, s.179) skriver att i 
ett icke- sannolikhetsurval så finns risken att vissa enheter i populationen har större chans att 
komma med i studien. Enligt Bryman (2008) är det här tillvägagångssättet ett målinriktat urval 
som görs av strategiska skäl för att få med de personer som man är intresserad av att undersöka. 
En form av icke slumpmässigt urval är snöbollsurval. Esaiasson m.fl. (2012, s.189) beskriver att 
denna form av urval går ut på att en informant hjälper till att komma i kontakt med andra som 
kan delta i studien. Denna form av urval är bra att använda då forskare vill intervjua personer 
som har betydelsefull kunskap inom det specifika undersökningsområdet.  

Genom att vi kontaktade anställda inom Västerås stad fick vi tag i intervjupersoner som vi ansåg 
vara lämpliga att hjälpa oss att besvara vår forskningsfråga. De kunde antingen hjälpa oss med 
frågan eller förmedlade den vidare till personal som de ansåg ha mer kunskap i området. På så 
sätt fick vi tag i sju personer som jobbar inom Västerås stad. 

5.3 Tillvägagångsätt: 
Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod eftersom denna metod troligen kan ge oss en 
djupare förståelse i frågan. Vi utförde fyra kvalitativa intervjuer, varav en var en gruppintervju. 
Detta har resulterat i att vi har fått en fördjupad kunskap om hur Västerås stad arbetar med 
utanförskap hos ungdomar. Kontakten med intervjupersonerna skedde via telefon och mail. Vid 
första kontakten berättade vi att vi är två studenter från Mälardalens högskola som läser på 
samhällsvetenskapliga programmet och att vi skriver vår kandidatuppsats i sociologi. Vi 
förklarade även uppsatsens syfte och frågeställning.  
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Därefter bad vi att få boka tid för en intervju eller om de kunde hänvisa till någon annan person 
som kunde hjälpa oss. Vid intervjutillfället gick vi åter genom uppsatsens syfte med 
intervjupersonerna. Vi valde att båda vara med i intervjuerna för att få ut så mycket fakta som 
möjligt från varje intervju. En av oss ställde de flesta frågorna och den andra var mer passiv och 
antecknade samt fyllde i med uppföljningsfrågor. Vi spelade även in intervjuerna med hjälp av 
våra mobiler, vilket vi fick tillstånd från samtliga intervjupersoner. Vi förklarade att vi var de 
enda personerna som skulle lyssna på inspelningarna och att materialet skulle raderas så fort 
arbetet var färdigt. Vi förklarade även att deltagande i intervjuerna var frivilligt och att om det 
fanns frågor som de inte ville svara på så var det okej. Transkriberingen anser vi fyller ett viktigt 
syfte då vi som författare får en möjlighet att lägga märke till sådant som vi annars kanske skulle 
ha missat.  

Intervjuerna ägde rum på respondenternas arbetsplatser. Intervjuerna med enskilda 
medarbetarbetare varade i ca 40 minuter medans gruppintervjuer varade i ca 100 min. Vi 
använde oss utav en intervjuguide (se bilaga 1). I intervjuguiden hade vi lämnat plats för 
följdfrågor som kunde uppstå under samtalet. Vi har även valt att tolka ett antal dokument utifrån 
en textanalys. I våra dokument har vi valt att utgå från en hermeneutisk forskningsansats. Detta 
gör vi eftersom vi vill tolka och förstå de dokumenten som vi har hittat eller fått skickade till oss.  

5.4 Analys:  
Yin (2003, s. 110) nämner att det material som analysen baseras på kan variera i utformning. Yin 
(2003) beskriver att dokument är en godkänd källa att analysera. Helst bör ett större antal av 
olika slags dokument granskas för att ge bästa resultat. Yin beskriver att en av det viktigaste 
formerna av data som används inom fallstudie är intervjuer. Intervjuerna formas mer som samtal 
istället för uppstrukturerade intervjuer. När vi har samlat in all data som krävs för att kunna 
utföra en analys, så menar Yin (2003, s. 111) att det finns ett antal olika typer av analyser som är 
möjliga att utföra. 

Yin (2003, s. 109) beskriver att det finns olika generella strategier som forskaren kan utgå ifrån. 
Den strategi som är mest lämpade är att utgå från sin teori som uppsatsen är baserad på. Med 
denna analysform försöker man finna relevanta kopplingar till den teori som används i uppsatsen 
och det resultat som framkommer. Valet av data som samlas in för att användas i uppsatsen 
resultat sker utifrån teorin. Detta leder till att viss data väljs bort då det inte anses vara relevant 
för uppsatsens syfte och frågeställning. Yin (2003, s. 15) beskriver att det är önskvärt att använda 
en specifik analysstrategi bredvid den mer generella strategin. Yin beskriver ett antal olika 
specifika strategier. En av dem är att matcha resultatet till teorin där mönster matchande är den 
mest önskvärda formen av strategin.  

Yin (2003, s. 116) beskriver mönster matchande som att flera olika bitar av information från 
fallet kan vara relaterade till det teoretiska förslaget. Teorin används för att lägga fram ett möjligt 
resultat som kan komma att ske. Hur nära resultat behöver ligga teorin för att det ska vara en 
matchning finns det enligt Yin inget fast svar på. Forskaren får hoppas på att mönstren har en 
tillräcklig kontrast till teorin så det går att tolka det. 

Vi har också valt att analysera texter i en så kallad kvalitativ textanalys. Bryman (2011, s. 505) 
beskriver att metoden är den vanligaste när det kommer till att kvalitativt granska texter. Fokus 
med denna metod är att finna de bakomliggande teman i texten. Vi har även valt att utgå från en 
hermeneutik forskningsansats. Bryman (2011, s. 507) skriver att det centrala i hermeneutik är att 
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granska textens mening utifrån det perspektiv upphovsmannen haft. Fokus ligger att få fram 
textens mening utifrån den sociala och historiska kontext som författaren producerade den i. 
 
5.5 Kvalitativa intervjuer: 
En av insamlingsmetoderna för denna studie är kvalitativa intervjuer. Dessa intervjuer har vi 
utfört med representanter från Västerås stad. I studien har vi utfört fyra intervjuer där en av dem 
var en fokusgrupp med fyra deltagare. 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 133) menar att kvalitativa intervjuer används när fallstudie är 
forskningsmetoden. Det är vanligt att intervjuer används tillsammans med andra 
insamlingsmetoder. När enheten som undersöks är specificerad är det vanligt att använda 
intervjuer. Bryman (2011, s. 414) anser att en form av intervju är den semistrukturerade intervjun 
där den som utför intervjun utgår ifrån mer generella teman, en intervjuguide (Se bilaga 1). Det 
finns en möjlighet att formulera och ställa frågor under intervjuns gång, vilket gör den 
semistrukturerade intervjun till en flexibel metod. 

Hade vi valt en intervjumetod med enbart fasta frågor, hade vi begränsat oss. Istället kunde vi nu 
ställa följdfrågor utifrån vad som framkommer vid intervjutillfället. 

I uppsatsen har vi även använt oss av en gruppintervju. Bryman (2008, s. 446) menar att en form 
av gruppintervju är fokusgrupper. En fokusgrupp består av fyra eller fler deltagare där man ska 
fördjupa sig i ett avgränsat tema. Deltagarna kan i samspel diskutera temat vilket leder till att 
forskaren skapar sig en bild av vad gruppen gemensamt kommer fram till. Fokus ligger på 
samspelet mellan deltagarna i intervjun. 

5.6 Etiskt ställningstagande: 
Vi har i denna studie utgått ifrån vetenskapsrådets ”Forskningsetiska principer inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning”. Det finns fyra stycken huvudkrav som forskaren 
bör förhålla sig till.  

Informationskravet, där forskaren/utredaren/författaren utrycker vad som gäller för de som 
deltar och vad som kommer att ske med det material som insamlas. Samtyckeskravet, de som 
deltar samtycker till att de aktivt deltar i studien. Särskilda regler tillfaller om individen är 
minderårig där målsman måste kopplas in innan studien kan utföras. Konfidentialitetskravet, 
att det material som samlas in skall ska hanteras anonymt och är informationen av särskilt 
känslig sådan ska det hanteras ännu varsammare. Nyttjandekravet, att det som samlas in enbart 
kommer att användas till denna studie och forskning och inget annat.  

Vi har i denna studie informerat de som deltagit i intervjun om att det är frivilligt, anonymt och 
att materialet enbart kommer att användas till denna uppsats samt möjligheten att det kan komma 
att publiceras på internet.  

5.7 Reliabilitet & Validitet: 
Interna Validiteten menar Bryman (2008, s. 352) är om forskarens observationer stämmer 
överens verkligheten. Extern Validitet är enligt Bryman (2008, s. 352) utsträckningen som 
resultatet kan generaliseras och appliceras på andra linkande situationer eller sociala miljöer. 
Problemet med kvalitativa studier, som t.ex. fallstudie är att urvalet ofta är begränsat. 
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Resultatet utgår endast från de som vi har intervjuat samt de dokument som vi har valt att 
granska. Men vi anser att det material och de individer vi har intervjuat representerar vårt fall 
väl. Vi har varit i kontakt med personer som har en stor kunskap inom vårt område. Vi är även 
medvetna om att vi endast har fått en sida av hur Västerås stad arbetar mot utanförskap hos 
ungdomar. Detta visar sig när vi granskar samarbetet med t.ex. Arbetsförmedlingen. Uppfattning 
om hur väl samarbetet fungerar kan givetvis se olika ut utifrån de två perspektiven. 
 
Externa Reliabilitet menar Bryman (2008, s. 357) är om undersökningen kan upprepas. Om 
forskningen upprepas framkommer då samma resultat. I kvalitativ forskning är detta något som 
är svårt att utföra. Bryman (2008, s. 352) menar att intern Reliabilitet är när flera forskare är 
med och utför studien och så måste de komma överens hur resultat ska tolkas. 
 
Vi har försökt beskriva vårt tillväga gångsätt så detaljerat som möjligt. Vi har även med den 
intervjuguide vi använt oss av (Se bilaga 1). Trots detta är det svårt att replikera denna studie och 
få samma resultat. Detta bland annat då respondenterna som vi har intervjuat är anonyma i denna 
uppsats. Man kan även använda sig av andra dokument. Vilket förvårar framtida försök till 
upprepning av detta arbete. Det finns även en möjlighet att hitta andra delar inom Västerås stad 
som arbetar mot ungdomars utanförskap. Vilket gör att den externa reliabilitet är låg. Vi har 
under arbetets gång haft liknande syn på hur vi ska tolka det material som framkommit. Inga 
konflikter har uppstått när det kommer till tolkningsfrågor. Vi anser därför att den intern 
Reliabilitet varit hög. 

6. Resultat  
För att se var personer som vi har intervjuat arbetar och vilken befattning de har, se bilaga 1.1. 

6.1 Utanförskap den gemensamma definitionen: 
I de intervjuer vi utfört har vi funnit att det finns en gemensam definition av utanförskap som 
används av Västerås stad. Utanförskap definieras som en person som varken arbetar eller 
studerar. Vad som dock kan skilja sig åt är bakgrund till varför en person saknar arbete eller har 
gymnasiebehörighet. Denna definition av utanförskap används när mål och budgetar fastslås. 
Men även för att vägleda eventuella samarbeten mellan olika aktörer.  

I en utredning som Västerås stad utfört framkommer samma definition av utanförskap som i 
intervjuerna ”unga som varken arbetar eller studerar”. I avgränsning ingick de som inte hade en 
inkomst över 44 000 per år (kronor 2012), de som inte hade ersättning via CSN, studerade på SFI 
(Svenska för Invandrare) eller de som valde att pendla antingen till Norge eller Danmark för att 
jobba (Utredningar & Rapport 2015, Västerås Stad). 

Vi ser i tidigare forskning att utanförskap som begrepp inte alltid är lätt att precisera och att det 
finns många former av utanförskap. Trotts detta har Västerås stad en preciserad definition av 
begreppet utanförskap, även om den är relativt snäv i jämförelse med de definitioner som vi har 
tagit upp i tidigare forskning. Dock framkommer inte det sociala- och politiska utanförskapet 
som definition av utanförskap. 
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6.2 Arbetet mot Utanförskap: 
”Strategisk plan för Västerås stad 2012-2015” antogs av Västerås kommunfullmäktige i 
november 2011. Detta är en strategisk plan för utvecklingen av Västerås som ort och hur dessa 
mål ska nås. Västerås ska enligt detta dokument vara en stad med ” Delaktighet och möjligheter 
för alla”. Bakgrunden till dokumentet är att barn och ungdomar anses vara den viktigaste 
investeringen för framtiden. Här framkommer det att utanförskap hos ungdomar är ett problem 
som ska lösas och att Västerås Stad ska arbeta för att motverka alla former av utanförskap. Enligt 
Västerås stad är tanken med denna plan att Västerås ska bli en stad där alla ska ha en möjlighet 
till ett värdigt och meningsfullt liv. I planen finns det tre övergripande rubriker. Skolan, god och 
hållbar livsmiljö samt delaktighet och möjligheter för alla. Denna strategiska plan har som mål 
att ”… Västerås stad ansvar för att skapa trygghet och motverka alla typer av utanförskap.” 
(Strategisk plan för Västerås stad 2012-2015).  

För att Västerås stad ska kunna se om de har lyckats med att nå det mål som är uppsatta har de 
satt upp ett antal indikationer för att se att de rör sig i rätt riktning. Dessa indikationer är: ”Att 
resurserna för fritidsaktiviteter fördelas ur ett jämställdhetsperspektiv. Att andelen barn som 
lever under ekonomiskt utsatta förhållanden minskar. Att andelen unga med god hälsa och 
psykiskt välmående ökar. Att användandet av alkohol, narkotika och rökning hos unga minskar. 
Att antalet elever som är utsatta för mobbing minskar. Att andelen ungdomar som är aktiva på 
sin fritid ökar.” (Strategisk plan för Västerås stad 2012-2015). 

I den plan som vi lagt fram är utanförskapet hos ungdomarna brett definierat och inkluderar 
många olika problem. Vi ser att definitionen av utanförskap i planen skiljer sig åt ifrån den 
definition som vi tidigare presenterat. Vi ser att alla de aspekter som vi tar upp i tidigare 
forskning berörs, även det sociala- och politiska utanförskapet. Anledningen till detta kan ligga i 
att ungdomar i denna plan är bredare definierat och inkluderar även ungdomar som är yngre än 
18 år.  

I Västerås stads årsplan 2016 framkommer det ett par konkreta förslag på hur staden ska arbeta 
för att motverka utanförskap hos ungdomar. Västerås stad anser att en av huvudlösningarna för 
att motverka utanförskap är en väl fungerade bostadsmarknad. De beskriver även att resultaten i 
skolan måste förbättras i och med att allt fler elever lämnar skolan med ofullständiga betyg. 
Detta vill man lösa genom att öka kompetensen på personal inom skolan. Västerås stad ser även 
ett starkt behov av att tidigt sätta in stöd till unga då många lever i tuffa förhållanden och 
misslyckas med skolan i unga år. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är den nämnd som 
har ansvar för skolor och utbildning i alla dess former och som föreslår åtgärder inom 
arbetsmarknaden.  De har satt upp som mål att under 2016 ” minskat utanförskap för unga i 
åldern 16-25 år” (Västerås stad årsplan 2016). 
 
Vi ser att Västerås stad inser vikten av att arbeta förebyggande mot utanförskap. Det 
framkommer att skolan är en aktör som spelar en viktig roll i det arbetet. Här finner vi att den 
definition av utanförskap som Västerås stad använder sig av som vi först presenterade 
återkommer i utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbete. 
 
I ”Västerås stads årsplan 2016” framkommer det att den upplevda tryggheten kan påverkas av att 
ungdomarna hamnar i ett utanförskap. Den upplevda tryggheten påverkas i stor del i vilket 
område ungdomarna bor i under sin uppväxt. Bor man i utsatta områden kan man uppleva och bli 
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utsatt för hot och våld. Bor ungdomarna i ett område med hög kriminalitet är risken att individen 
själv får en kriminell livsstil, vilket i sig kan leda till arbetslöshet eller utanförskap (Årsplan 
2016). 
 
Tjänsteman 4 berättar att arbetet för ungdomar i målgruppen 18-25 år är mer inriktat på 
åtgärdande arbete istället för förebyggande. Vid åldern 18-25 är det vanligt att personerna 
befunnit sig i utanförskapet en längre tid. För att förebygga utanförskapet måste arbetet påbörjas 
vid en tidigare ålder än 19-25 år. Tjänsteman 4 säger ” När man pratar förebyggande och 
främjande pratar man ganska mycket om barn och ungdomar, då pratar man upp till 18år.”. Här 
har skolor en central roll, fritidsgårdar och program som ”Here 4 You” som arbetar emot 
mobbning. 
 
Tjänsteman 3 beskriver att verksamheter som är riktat till målgrupp 18-25 är frivillig att delta i 
då personerna som är över 18 år är myndiga. Det leder till att Västerås stad inte har möjligt till 
uppsökande och påtryckande verksamhet för att få ungdomarna engagerade. Tjänsteman 3 
beskriver deltagandet i olika åtgärdsprogram och säger”… Sen är det lite svårare, 20 – 24, eller 
egentligen 18 – 24, man är ju myndig, man är faktisk vuxen man har ett eget val, så där är det 
mycket svårare, att nå de ungdomarna, de finns inte direkt någon uppsökande verksamhet för 
dom.”. Denna grupp söker inte självmant den hjälp som de är i behov av vilket gör att det finns 
önskemål från Västerås stad att det borde finnas en sådan verksamhet. Tjänsteman 3 fortsätter att 
beskriva och säger ”Det pratar man en hel del om i kommunerna, hur en sådan verksamhet 
skulle se ut, en uppsökande verksamhet 20 – 24 eller 20-25…”.  
 
Tjänsteman 3 beskriver hur utanförskap hos ungdomar är ett nationellt problem. Arbetet mot 
utanförskap sker i de flesta städer och kommuner. Det framkommer dock att Västerås stad har 
utmärkts sig i hur de arbetar mot utanförskap hos ungdomar. Detta utrycks både i dokument och 
intervjuerna. Västerås stad har under en längre tid varit bra på samarbete och kanske utmärkt sig 
gentemot andra städer i frågan. Det finns en övergripande känsla hos de vi har intervjuat att 
arbetet för att främja ungdomars livssituation ligger på framkant i Västerås stad samt att 
utanförskap är ett samhällsproblem som har en hög prioritering. 

I dokumentet ”Befintliga Verksamheter ” skrivs det att i Västerås finns det kvalificerad 
medarbetare som finner lösningar för att hjälpa individer inom arbetsmarknadsområdet. Det finns 
en stor vilja att samarbeta mellan olika verksamheter och myndigheter. Arbetsmarknadsrådet är 
ett exempel på ett väl fungerande samarbete. Där träffas handläggare på chefsnivå och på 
handläggarnivå. Kommunen har även vissa insatser för att hjälpa ungdomar med sitt boende och 
sin ekonomi. De insatser som kommunen gör och som har fungerat bra är t.ex. Ung Resurs och 
Arbetsmarknadskunskap (AMK). Exempel kan vara att ungdomarna inte behöver vänta en vecka 
efter första träffen utan att en åtgärd påbörjas på en gång. Alla får delta i en föreläsning i 
arbetsmarknadskunskap och innan studiestart får ungdomen möjlighet att arbeta. Detta ska öka 
motivationen till att börja studera igen. Ungdomarna får lägga sina egna scheman för att hjälpa 
dem att fullfölja sina studier. Det finns ett bra samarbete med Kommunal som anses ha haft en 
stor betydelse då de har hjälpt till att ordna arbetsplatser till ungdomarna 
(Befintliga Verksamheter, Västerås 2015). 
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Detta framkommer även hos de som har intervjuats att det finns en gemensam känsla av att 
Västerås stad har ett effektivt arbete mot utanförskap hos ungdomar och även att arbetet mot 
arbetslösheten har varit effektivt. Tjänsteman 1 beskriver det som ” Om man tittar på landet i 
stort så har ju vi ofta inte följt trenden med arbetslöshet och så för ungdomar, utan vi har ju 
legat ganska lågt, medans det stiger i andra kommuner har det sjunkit här.”. 

”Ung Resurs” beskrivs även som en framgångssaga. Västerås stad har legat i framkant med 
denna åtgärd, en åtgärd som andra städer har anammat. Tjänsteman 2 beskriver ” … Ung resurs 
är något som man har apat efter i många delar utav Sverige, många har varit och tittat på det 
och vi har använt det på ett speciellt sätt och det är kanske det som är var styrka…” Det 
framkommer även att samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Västerås stad är framgångsrikt.  
Förklaringen kan vara att det finns en tradition att samarbeta mellan olika aktörer i Västerås. 
Tjänsteman 3 säger ”…sen tror jag återigen att Västerås är ganska långt fram i sin samverkan 
speciellt kommunen och Arbetsförmedlingen, det finns tradition sedan många år tillbaka att man 
samverkar …”. 

Vi finner i de intervjuer vi har utfört och de dokument vi insamlat att arbetet mot ungdomars 
utanförskap är något som Västerås stad är duktiga på och arbetar aktivt med. Det går att se då det 
är ett stort antal aktörer som arbetar med utanförskapet i Västerås stad. Vi har enbart fått 
Västerås stads synvinkel på hur arbetet fungerar. Det kan såklart skilja sig ifrån andra aktörers 
perspektiv. Att utanförskap är återkommande i de flesta planer och strategier som ett problem 
som måste lösas visar på frågans aktualitet i Västerås stad. 

6.3 Verksamheter som arbetar med utanförskap hos ungdomar 
Västerås stad har olika insatser för att förhindra att ungdomar hamnar i utanförskap. De olika 
insatserna eftersträvar att få ut ungdomarna i arbete eller studier. Västerås stad har samlat alla 
sina arbetsmarknadsåtgärder som är riktade till ungdomar upp till 25 år i något som kallas 
ungdomskontrakt. Varje individ som ingår i ungdomskontraktet ska kartläggas av personal med 
olika kompetens innan insatserna avgörs utifrån deltagarens individuella behov och önskemål. 
Målet är att ingen ungdom under 25 år ska ha försörjningsstöd (Beslut – Uppdrag att forma ett 
ungdomskontrakt). 
 
Exempel på verksamheter som kan ingå i ungdomskontrakt är Ung Resurs som har till uppgift att 
motivera ungdomar till studier. Målgruppen är ungdomar som inte har godkända betyg. Change 
2 Chance vänder sig till unga män som har ett förflutet i den kriminella och/eller i missbruk. 
Syftet är att få in deltagarna i arbete. Jobbpunkt Mimer ger arbetslösa ungdomar kunskap om hur 
arbetslivet fungerar och de får även möjligheter till praktik. AMA arbetsmarknad (AMA) är den 
verksamhet i Västerås stad som erbjuder arbetsmarknadsåtgärder. Målet är att deltagarna ska 
komma in på arbetsmarknaden så fort som möjligt (Befintliga Verksamheter, Västerås Stad, 
2015). För mer information om de olika verksamheterna, se bilaga 2. 
 
Då utanförskap är ett ganska spretigt begrepp så är det flera olika nämnder, förvaltningar och 
projekt som arbetar med utanförskapet. Det framkommer tydligt att arbetet mot utanförskap 
involverar många aktörer. Vi kan se en möjlig anledning till varför målen som sätts på högsta 
nivå är så vida då olika aktörer arbetar med olika delar av målen. De abstrakta målen delas därför 
upp till specifika mål i de olika nämnderna. Likt Abrahamsson och Andersen (2010) som 
beskriver att målen på högsta nivå ses som en sammanfattning av målen på de lägre nivåerna. 
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Det framkommer även under de intervjuer vi har utfört att det finns en bredd på de aktörer som 
arbetar mot ungdomars utanförskap. Alla aktörer har olika arbetsområden som de verkar inom. 
Varje aktör är specialist inom sitt område. Anledningen till detta är att det finns många olika 
orsaker som leder till ett utanförskap. Tjänsteman 3 beskriver att verksamheterna som ser till få 
ut ungdomarna i arbete eller studier kan bedrivas både av staten, via Arbetsförmedlingen, och av 
kommunen. Även andra aktörer finns representerade så som Mimer och Kriminalvården. 
Tjänsteman 3 säger ”… vi har ju den sociala sidan också, som arbetar med ungdomar med 
kanske missbruksproblematik, sen har vi den som jobbar med funktionedsatta, så har vi 
försörjningsstödet, sen har vi liksom arbetsmarknad, fritid så det finns många delar i kommunen 
som jobbar mot unga.” 
 
Vi kan se att utanförskap är ett mångsidigt begrepp som återspeglas hos de aktörer som är med 
och arbetar inom Västerås stad. Det finns inte en specifik nämnd eller aktör som enbart arbetar 
emot utanförskap hos ungdomar. Detta leder till att det finns en stor vidd på aktörernas 
arbetsområden och att arbetet mot utanförskap är uppdelat mellan flera aktörer. 
 
En aktör som är delaktig i arbetet med ungdomars utanförskap är Individ- och familjenämnden. 
De arbetar med att ”stödja och företräda enskilda individer, grupper och familjer med särskilda 
behov av stöd och hjälp, följa och föreslå insatser på strukturell nivå”. Individ- och 
familjenämnden hanterar försörjningsstöd. För att lyckas med detta samarbetar de med 
Samordningsförbundet med Arbetsförmedlingen. Nämndens mål är att få ut så många som 
möjligt till egen försörjning. En prioriterad grupp som de lägger extra resurser på är ungdomar. 
För dessa ungdomar är socialtjänsten ett viktigt skyddsnät. Individ- och familjenämnden finner 
att den psykiska ohälsan hos ungdomar har ökat under senare åren. Även antalet ungdomar med 
en kriminell livsstil har ökat. Ett ökande problem för ungdomar är det blir allt lättare att få tag på 
droger. Individ- och familjenämnden ser att ett viktigt verktyg för att lösa de problem som dessa 
ungdomar har är genom att fortsätta att förbättra samverkan mellan socialtjänsten och BUP 
(Barn- och ungdomspsykiatri) ( Individ- och familjenämnden Planeringsunderlag 2017-2020). 
 
I vår studie ser vi att det finns många olika anledningar till varför ungdomar hamnar i 
utanförskap. Det går även att se varför begreppet har förändrats under åren. Anledningen kan 
vara att de problem som leder till att ungdomar hamnar i utanförskap inte är samma idag som det 
var för ett par år sedan. Nya problem uppstår som kräver andra lösningar.  
 
Alla de intervjuade nämner att samarbete mellan olika aktörer är avgörande för att lösa 
utanförskapet hos ungdomarna då det finns en stor varians av aktörer som arbetar med 
utanförskap. I och med detta blir samarbete viktigt. Tjänsteman 5 beskriver att ”Ju fler man har 
samarbete med desto bättre är det egentligen så slipper de hoppa runt”. Således är samarbete 
centralt i arbetet mot utanförskap hos ungdomar i Västerås stad. Tjänsteman 2 beskriver att 
anledningen till att så många olika aktörer deltar i samarbetet beror på att orsaken till att en 
ungdom hamnar i utanförskap kan variera från person till person. Det leder till att aktörer som 
arbetar inom olika arbetsområden måste samverka eller samarbeta för att tillsammans lösa 
ungdomens utanförskap. Tjänsteman 4 arbetar i en styrgrupp där Västerås stad har samlat alla 
aktörer som arbetar med ungdomars utanförskap. Samarbetet beskrivs ”… som en viktig 
framgångsfaktor, det har varit mer där har även polisen varit med, frivården, socialtjänsten, 
arbetsmarknadsförebyggande, Landstinget fast det har varit mer sporadisk…”. 
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Tjänsteman 1 beskriver att deras verksamhet, Socialkontoret, bygger på samarbete med andra 
aktörer. Efter att man har utrett personens behov så slussas ungdomarna vidare till rätt instanser 
där de arbetar med det problem ungdomen har. Socialkontoret är en myndighet och har ingen 
egna verksamheter, de handlägger enbart försörjningsstöd. De är därför beroende av andra 
aktörers dagliga verksamhet för att få ut ungdomarna i arbete eller studier. Aktörer som är 
delaktiga i arbetet med ungdomarna är bland annat Arbetsförmedlingen, Västerås stads 
jobbcentrum och AMA. Arbetet mot missbruk sker på missbruksmottagningen eller Iris som 
arbetar med alkohol och narkotikamissbruk. 

I ”Slutrapport C2C” beskrivs samverkan mellan olika myndigheter som en förutsättning för att 
projekt ska lyckas och utvecklas. Samverkan och samarbetet pågår kontinuerligt mellan olika 
delar av Västerås Stad. Ibland måste organisationerna arbeta parallellt så att de inte motverkar 
varandras arbete. Dock ska individens behov alltid sättas i centrum. Det får inte finnas några 
hinder i individens väg mot en personlig utveckling. I samverkan mellan olika myndigheter, 
organisationer eller aktörer från det civila samhället är det viktigt att ha i åtanke vad de olika 
parterna har för uppgift. Olika aktörer kan ha skilda uppgifter även om det finns en gemensam 
projektplan. Utgångsläget för framgång blir att minimera glappet mellan de olika myndigheter, 
organisationer och andra aktörer för att försöka stötta deltagarens utveckling (Slutrapport C2C 
2016).  

Det är av stor vikt att många aktörer deltar i arbetet för att tillsammans lösa ungdomars 
utanförskap. Utan samarbete och samverkan är risken för dubbelarbete stor. Det finns således en 
stor risk att arbetet mot ungdomars utanförskap blir ineffektivt. Om det startas en verksamhet 
med ett övergripande ansvar för att arbeta mot ungdomars utanförskap finns det en risk att den 
spetskompetens som finns när olika aktörer har specifika arbetsområden försvinner. 

I ”Information om lokal överenskommelse mellan Västerås stad och civilsamhället” 
framkommer det att det finns förhoppningar om att stärka banden mellan Västerås stad och 
civilsamhället. Med civilsamhället menas olika föreningar och organisationer som verkar inom 
olika områden. Med denna uppgörelse hoppas Västerås stad förbättra arbetet på en rad punkter. 
Vikten av att flera olika aktörer deltar i arbetet för att motverka utanförskap är av stor betydelse. 
I överenskommelsen framkommer det att Västerås stad ser att en mångfald av olika aktörer som 
samarbetar, detta leder till att man finner flera olika slags lösningar på ett socialt utanförskap. 
Istället för att arbeta individuellt med frågan. Västerås stad förordar att olika aktörer från det 
offentliga men även att frivilliga organisationer och civilsamhället deltar och samverkar. 
Västerås stad ser även vikten av att dessa samarbeten blir långsiktiga (Information om lokal 
överenskommelse mellan Västerås stad och civilsamhället 2014). 
 
Tjänsteman 3 menar även att samarbete med civilsamhället är viktigt och säger”… man pratar 
en del om det här civila samhället som man säger och med föreningar och det här är något man 
pratar om i den här överenskommelsen… man vill få de mer, för där, kan många ungdomar 
finnas...”. Tjänsteman 3 beskriver att samarbete med civilsamhället t.ex. idrottsorganisationer är 
något som Västerås stad gärna skulle vilja se sker i en större utsträckning än vad det gör idag. 
Det samarbetet är viktigt då ungdomar oftast fostras inom dessa organisationer.  
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Vi kan se att det finns möjligheter och en önskan att aktörer från civilsamhället deltar i samarbete 
för att lösa ungdomars utanförskap. Det framkommer dock att samarbetet fortfarande ligger i 
startgroparna, då det idag inte finns något större samarbete i frågan.  
 
I de intervjuer vi har utfört beskriver alla att samarbetet som är organiserat utifrån ett horisontellt 
upplägg är det mest önskvärda och effektiva upplägget. Det kan annars finnas en allt för stor risk 
att aktörerna håller på med sitt eget arbete, vilket leder till att samarbetet blir lidande. Det 
framkommer att samarbeten ibland inte är helt lätt på grund av ett antal orsaker. Sekretets och 
olika regelverk kan ställa till med problem. Både tjänsteman 1 och 3 använder ordet ”stuprör” 
som en beskrivning av hur samarbetet och samverkan kan se ut i den sämsta av former. Stuprör 
skapas i och med att de aktörer som är med och samverkar oftast är specialiserade och inriktade 
på enbart en del av ungdomens utanförskap. De arbetar utifrån sina egna arbetssätt och 
samarbetet kan därför hamna i skymundan. En annan anledning till varför dessa stuprör uppstår 
kan vara de lagar och regelverk som finns hos olika aktörer och att dessa kan krocka. Därför ses 
vikten av att arbetet organiseras på ett sätt så att stuprörsformen övergår till ett mer vågrätt 
samarbete över aktörsgränserna. 
 
Tjänsteman 4 beskriver att även om de flesta verksamheterna inom Västerås stad är väl 
fungerande finns det några punkter som ses som möjliga utvecklingsområden. Det är relativt 
långa beslutsvägar inom kommunen och det leder till en seghet i arbetet kring frågan om 
ungdomars utanförskap. I dagsläget är det långa väntetider för ungdomarna, både att få in 
ungdomarna i en åtgärd t.ex. praktik eller om det är någon annan insats. Tjänsteman 7 beskriver 
att ungdomar men olika diagnoser som ADHD eller ADD är ett exempel där det tar lång tid att få 
igång ett bra ”åtgärdspaket”. Tjänsteman 3 beskriver att ” … är du inte utred de tar 2 år innan 
det ens blir något…”.   
 
Vi kan se hur lätt det är att samarbeten misslyckas. De aktörer som vi har beskrivit har en stor 
spridning i vilka arbetsområden de verkar i. Många av dem arbetar dock inom liknande områden 
vilket i värsta fall kan leda till dubbelarbete. Förutom att man ska göra sina ordinarie 
arbetsuppgifter så ska man även lägga arbetstid på samverkan med en annan aktör, som också 
har egna uppgifter. Det är inte så konstigt att samverkan och samarbeten ibland inte fungerar 
optimalt. 
 
I de intervjuer som vi har utfört framkommer det att en annan viktig aktör, förutom Västerås stad, 
är Arbetsförmedlingen som även de arbetar med att få ungdomar i arbete och indirekt ut ur 
utanförskapet. Även om Västerås stad väljer att ha verksamheter inom arbetsmarknadspolitiken 
så är det Arbetsförmedlingen som har huvudansvaret att få ut ungdomar i arbete. Tjänsteman 2 
säger” Vi har ett enormt bra samarbete med Arbetsförmedlingen, i Västerås…”. Tjänsteman 3 
säger att samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Västerås stad fyller en viktig funktion när 
för att lösa ungdomarnas utanförskap. Tillsammans kan de hjälpas åt att kartlägga vad för typ av 
åtgärd och hjälp varje ungdom behöver. Istället för att båda parterna sitter på var sitt håll och 
planerar insatser går de istället tillsammans och samarbetar. Tjänsteman 4 beskriver att 
arbetsuppgifterna i arbetsmarknadsområdet skiljer sig mellan Västerås stad och 
Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen arbetar utifrån statliga uppdrag inom 
arbetsmarknadsåtgärder som det ansvarar för och arbetar utifrån. Västerås stad arbetar helt 
frivilligt med arbetsmarknadsfrågor. Det finns inget formellt uppdrag att den verksamheten ska 
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finnas inom kommunen. Tjänsteman 3 beskriver att Västerås stad arbetar mer i förebyggande 
syfte genom att förbereda ungdomarna att klarar av att ta ett jobb och att genomgå någon av 
arbetsförmedlingens insatser. Tjänsteman 3 beskriver att ”Arbetsförmedlingen kan ju också 
komma och säga att nu har vi en stor grupp unga som dom har väldigt liten kunskap om 
arbetsmarknaden, hur man söker jobb, kan kommunen ordna något för den gruppen? Så tittar 
kommunen på den gruppen och säger ja, det kan vi och så drar det igång en sån här verksamhet.” 
 
Samordningsförbundet startades 2010 och är ett finansiellt samarbetsförbund mellan 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland och Västerås stad. Detta 
förbund styrs av lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, Lag (2003:1210). 
Uppdraget som samordningsförbundet har är att tillsammans bidra med olika insatser för att 
hjälpa individer som har ett allvarligt problem och att samverkan är ett måste för att nå det 
optimala resultatet. Förbundet arbetar tillsammans med att analysera, följa upp och utvärdera alla 
de insatser som startas. Unikt för dessa insatser är att de sker med den totala samhällsekonomin i 
fokus samt utifrån individens behov. Samordningsförbundet är en juridisk person som har en 
styrelse med representanter från de fyra myndigheterna. Förbundet har ett antal olika grupper 
som de prioriterar när de startar olika insatser. Några av dessa är individer som kan vara i behov 
av olika rehabiliteringsåtgärder. Det kan t.ex. vara personer med psykisk och fysisk ohälsa (Kort 
presentation av insatser som pågår just nu.). 

Tjänsteman 2 beskriver att Samordningsförbundet är en aktiv deltagare i arbetet mot ungdomars 
utanförskap i Västerås stad där olika aktörer samverkar. Samordningsförbund är med och bidrar 
till olika projekt, bland annat var de med och startade upp ”Chance 2 Change”. Tjänsteman 3 
säger att Västerås stad är aktiv inom Samordningsförbundet där samarbeten för att lösa 
ungdomars utanförskap är väldigt vanligt. 

Vi ser här att Västerås stad faktiskt inte har något egentligt ansvar att verka inom 
arbetsmarknaden. Västerås stad väljer dock att göra det för att se till att så många ungdomar som 
möjligt kommer ut ur utanförskapet och in i ett arbete istället. Samarbetet leder till att de kan 
effektivisera arbetet med att få ut ungdomar i arbetet. 

6.4 Projekt/långsiktighet: 
De som vi har intervjuat beskriver att det är önskvärt när det är ungdomar som är målgruppen 
arbetet riktar sig åt. Att det utförs med ett långsiktigt perspektiv och inte utifrån projektform. 
Tjänsteman 1 berättar utifrån socialkontorets synvinkel att ” för så kan det ju vara ibland är det 
ju verksamheter projekt, så kanske finns inom år eller två sen läggs det ner. Av en eller annan, 
även om vi kan tycka å gud det här var ju perfekt för den här målgruppen…”.  

Det framkommer i de intervjuer vi har utfört att projekt är en relativt vanlig arbetsform. 
Tjänsteman 3 berättar ”Väldigt vanligt skulle jag säga, det poppar upp projekt överallt. Det 
känns som det ligger i tiden och ha projekt liksom, sen blir ju problemet sen då när projekttiden 
tar slut, ska vi implementeras eller inte.”. Tjänsteman 4 berättar att med projektformen som 
arbetsmetod medföljer en oro över att verksamheten enbart finns över en kort tid. Tjänsteman 3 
berättar att de problem som finns med ett samarbete löses bäst om arbetet mot utanförskap 
integreras i det dagliga arbetet. För att arbetet ska bli så effektivt som möjligt krävs det att 
projekten övergår till att vara en del av det dagliga arbetet. Tjänsteman 3 beskriver ett samarbete 
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mellan olika aktörer att ” … Det kommer gå in i det dagliga, dom jobbar ju med ungdomar idag. 
Och dom jobbar med insatser för ungdomar allihopa…” 

I Västerås finns det ett antal olika insatser hos kommunen, arbetsförmedlingen och hos andra 
aktörer som arbetar med att förhindra ungdomar hamnar i utanförskap. I Västerås finns en metod 
som heter Ungdomskontrakt där målet är att få ungdomar till arbete eller studier. För att 
verkställa Ungdomskontraktet behövs det en organisation och styrning. Det tillsattes en 
styrgrupp, en samordnare och även en chefsgrupp samt arbetsgrupper som består av handläggare. 
En referensgrupp finns representerad i form av arbetsmarknadsrådet. I och med 
överenskommelsen/ungdomskontraktet skapas konceptet ”en väg in” för ungdomarna. Syftet 
med ”en väg in” är att ungdomarna inte ska behöva söka upp flera olika personer, organisationer 
eller myndigheter. De behöver bara gå till ett ställe och där ska flera myndigheter finnas samlade 
t.ex. arbetsförmedlare och studie- och yrkesvägledare. Västerås stad kommer under de närmaste 
tre åren att bedriva förebyggande, rådgivande samt stödjande insatser för att få elever att inte 
hoppa av skolan. Syftet är att öka studiemotivationen hos eleverna och på så sätt minska 
avhoppen från gymnasiet. Eleverna erbjuds b.la. arbetsmarknadskunskap, vilket har bedömts 
som en framgångsrik faktor (Verksamheter i samverkan, 2015 Västerås Stad). 
 
Ett projekt som har övergått till att bli en del av det dagliga arbetet är ”Chance 2 Change”. 
Under projekttiden har ”Chance 2 Change” utvecklat sin vision i och med att både personalen 
inom projektet och personalen i styrgruppen har varit aktiva och visat intresse i dessa frågor. 
Detta har lett till projektet har kunnat utveckla sitt sätt att arbeta under projekttiden. Det är viktigt 
med samverkan och speciellt när det gäller ungdomar med speciella behov för att finna 
framgångsrika lösningar. Dock kan olika myndigheters regelverk kollidera eller motarbeta 
varandra. När ett projekt är avslutat klarar de inblandade inte av att hitta långsiktiga lösningar för 
finansiering. Personal och de olika aktörerna ska kunna finna ett samarbete utifrån målgruppens 
behov (Slutrapport Lärande utvärdering av Chance 2 Change 3.0 s.27). 
 
6.5 Hierarkin inom Västerås stad 
För att förstå hur arbetet mot en specifik fråga, i detta fall utanförskap hos ungdomar är 
organiserat är det viktigt att förstå Västerås stads uppbyggnad.  

Huvudansvaret för Västerås stad ligger hos de folkvalda politikerna. Politikerna är de som 
beslutar över de satsningar som ska utföras inom staden. Kommunstyrelsen är den ledande 
politiska förvaltningsorganisationen i Västerås. Styrelsen har i uppgift att samordna, planera och 
följa upp Västerås ekonomi samt utföra tillsyn över de olika nämnderna. Nämnderna, bestående 
av politiker, är den instans som tar över efter kommunstyrelsen. Målen, som är satta av 
kommunstyrelsen, bryts ner till nämndernas egna ansvarsområden. Då det inte finns en specifik 
nämnd som arbetar med utanförskap så faller ansvarat in på flera olika nämnder. Dessa har alla 
olika ansvar och åtaganden i arbetet mot utanförskap. En nämnd som har ansvar för ungdomar 
och ungdomars utanförskap är Individ-och familjenämnden. Där behandlas socialpolitiska frågor 
och dess tillhörande myndighetsutövningar. Individ- och familjenämnden har som huvudsakliga 
uppgifterna att ”… stödja och företräda enskilda individer, grupper och familjer med särskilda 
behov av stöd och hjälp, följa upp och föreslå insatser.”. Grundskolenämnden har ansvar över 
grundskolorna, fritidsgårdsverksamheter och samhällsplanering som berör barn och ungdomar. 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har bland annat ansvar över gymnasieskolan, 
kommunal vuxenutbildning och arbetsmarknadsfrågor.  Grundskolenämndens ansvar är att ”… 

29 
 



följa arbetsmarknadsläget och vid behov föreslå åtgärder inom sitt ansvarsområde.” (Så styrs 
Västerås 2015). 

Västerås stad har ett antal regler som är till för att säkerställa att de politiska målen och 
uppdragen får effekt. Syftet är att åstadkomma bästa möjliga nytta för invånarna i kommunen 
med de resurser som tillhandahålls. Västerås stads långsiktiga mål är ”Vision 2026 - staden utan 
gränser”. För att nå visionen finns det bl.a. program, policys och andra styrande dokument. 
Kommunfullmäktige kan ge i uppgift till en styrelse eller nämnd att styra en verksamhet i önskad 
riktning. Kommunfullmäktige bestämmer också regler för nämnder och styrelser. 
Kommunstyrelsen styr och samordnar administration av stadens intressen och har en tillsyn över 
nämnders och styrelsers verksamhet och uppdrag. En annan viktig uppgift som kommunstyrelsen 
har är uppföljning och planering. Uppföljningen utvärderas och resultatet ligger sedan till grund 
för kommande planering. Utöver detta styrs den kommunala verksamheten av lagar, förordningar, 
föreskrifter och nationella mål (Årsplan 2016). 
 
Det framkommer inte hur politikerna önskar att de mål som berör utanförskap hos ungdomar ska 
nås i de planer och visioner som politikerna presenterar. Det finner vi dock i intervjuerna vi har 
utfört. Hur man operationaliserar de mål som är uppsatta, för att kunna arbeta med frågorna i den 
dagliga verksamheten.  
 
De vi har intervjuat beskriver att det direkt eller indirekt finns en hierarki inom Västerås stad. 
Högst upp i hierarkin sitter politiken i kommunfullmäktige som sätter mål och budget.  
Tjänsteman 3 beskriver att ”I kommunen är det mer politikerna, de lokala politikerna som sätter 
vilka mål man ska ha …”. Målen verkställs sedan via olika instanser t.ex. beställarorganisationen 
inom kommun som får i uppdrag av de politiska nämnderna att driva verksamheten. 
Beställarverksamhet beställer sedan insatser inom det berörda området. Allt arbete inom Västerås 
stad initieras på politikernivå, som det beskrivs av Tjänsteman 1 att ”… kommunstyrelsen där 
man liksom tar dom de här väldigt vida målen, strategisk plan, så här vill vi att Västerås och så 
och så här visioner.”. Dessa mål delas sedan upp till de olika nämnderna. Eftersom Västerås stad 
utgår ifrån en beställare- och utförarmodell köper de in tjänster som krävs för att lösa de olika 
målen, som t.ex. ”Chance 2 Change”. Arbetet mot ungdomars utanförskap börjar således hos 
politikerna för att sedan utföras ute i verksamheten, i det dagliga arbetet med ungdomarna. 
 
Vi kan se att dessa vida och övergripande mål fyller en funktion då det tillåter flera olika 
instanser att arbeta med målen ur olika synvinklar. Det kan vara svårt att på högst nivå veta hur 
det dagliga arbetet mot utanförskap bör ske. Det leder till att utformningen av arbetet utifrån 
målen sker på en nivå i hierarkin som är närmare det dagliga arbetet med ungdomar, vilket är 
positivt. 
 
De vi har intervjuat beskriver att de högre instanserna i Västerås stad sällan lägger sig i och 
detaljstyr medarbetarna som arbetar direkt med ungdomar som lever i utanförskap. Tjänsteman 5 
menar att cheferna litar på medarbetare som sköter arbetet på plats. Det är de som bäst vet hur 
arbetet bör ske. Det finns dock en skillnad vad det gäller hierarkin inom olika samverkansprojekt. 
Där finns det en mer strukturerad hierarki. För att möjliggöra ett framgångsrikt samarbete krävs 
det kontroll över alla aktörerna som finns med i samarbetet. De vi har intervjuat upplever att 
interaktionen mellan medarbetarna och cheferna inom Västerås stad sker på en horisontell nivå. 
Tjänsteman 7 beskriver att förhållandet till chefen som ”… vi jobbar ganska nära henne, så det 
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är inte hierarki” och att ledningen ”lyssnar väldigt mycket vad vi säger här nere på golvet, det 
är inte toppstyrt på det sättet” Det finns alltså en stark tro på medarbetarna. Medarbetarna har en 
relativt stor påverkan på struktureringen av sina dagliga arbetsuppgifter. En anledning till det är 
att kunskapen och kompetensen hos medarbetarna värderas högt och man har ett stort förtroende 
för dem. Tjänsteman 1 beskriver det som ” … vi har full delegation, på handläggarnivå det är 
aldrig så att en teamledare eller en chef kan gå in och fatta några beslut åt oss utan det ligger 
helt på oss…”.  
 
Tjänsteman 6 nämner svårigheten med att ta in ny personal samt att ha vikarier som arbetar nära 
ungdomarna ”… det tar lång tid innan de har testat klart, vart går gränsen för den här nya 
personen…”.  De framhåller att ungdomarna måste ha ett stort förtroende för personalen för att 
de ska öppna upp sig och ta till sig hjälpen som tillhandahålls på bästa sätt. Tjänsteman 1 
beskriver vikten av kontinuitet när det gäller vilka medarbetare som arbetar med ungdomarna.  
Tjänsteman 1 säger ”relation med de man träffar det blir ju lättare för varje gång man träffas att 
öppna upp sig och berätta vad som egentligen är”. 
 
Styrdokumenten är grundläggande för hur Västerås Stad ska styras och planeras. Det är 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen som beslutar om hur dessa dokument ska utformas.  
En del av dokumenten tas fram av särskilda nämnder, t.ex. miljöprogram som miljö- och 
konsumentnämnden arbetar fram. Även dokument som t.ex. Västerås 2026 – Staden utan gränser, 
ledarpolicy, medarbetarpolicy, personer men funktionshinder och inköps- och 
upphandlingspolicy utarbetas av politiker (Årsplan 2016). 
 
Det framkommer i de intervjuer vi har utfört att det finns skillnader i hur hårt man måste förhålla 
sig till regler beroende på vilken del i Västerås stad som de arbetar inom. Tjänsteman 4 berättar 
att om en verksamhet är reglerad i lag så krävs det att verksamheten följer dessa lagar och regler 
fullt ut.  Lagar kan ibland försvåra arbetet mot ungdomars utanförskap. Tjänsteman 4 säger 
att ”… ibland kan regelverket sätta käppar i hjulet.”. Undantaget från detta är om en verksamhet 
inte är lagstyrd. Dock finns det fortfarande lagar som måste efterföljas men det är inte alls lika 
hårt kontrollerade som det kan vara i andra fall.  
 
6.6: Mål och konsekvenser i Västerås stad 
Samtliga tjänstemän som vi har intervjuat beskriver att de har tydliga mål som de arbetar utifrån. 
Dessa mål sätts av politikerna och de styrdokument som man har format. Tjänsteman 2 berättar 
att om de mål som är uppsatta inte uppnås sker det inte direkt några åtgärder eller konsekvenser. 
Verksamheten har möjlighet att framföra en godtagbar förklaring till varför resultaten inte är 
uppnådda till sin överordnad. Anledningen till detta är att verksamheterna arbetar med 
människor och att det är svårt att få ett jämt resultat över en längre tid. Tjänsteman 5 säger ” … 
det är människor som vi jobbar med och saker och ting kan hända…” Om en verksamhet inte 
når de mål som är uppsatta finns risken att det sker en granskning av verksamheten. I 
granskningen kan det framkomma att pengarna gör större nytta inom någon annan verksamhet. 
Den berörda verksamheten läggs därför ner.  

Det framkommer att arbetet mot ungdomars utanförskap är relativt flexibelt utformat. De mål 
som finns är inte huggna i sten. Arbetet mot utanförskap är komplicerat och krävande. Det går 
inte att helt lägga ner all verksamheter inom denna fråga. Man måste utvärdera misslyckade 
insatser och ta lärdom av dessa. Västerås stad ger inte upp hoppet om dessa individer och lämnar 
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dem åt sticket. Arbetet med ungdomars utanförskap måste ske kontinuerligt och man ska jobba 
för att utveckla effektiva arbetssätt.  

6.7 Sammanfattning av resultat: 
Utanförskap hos ungdomar är definieras enligt Västerås stad som en person som varken arbetar 
eller studerar. Det framkommer att arbetet mot ungdomars utanförskap i Västerås stad är 
uppsplittrat på fler olika aktörer, myndigheter och organisationer. Varje aktör har olika 
arbetsuppgifter som de arbetar med allt ifrån vård, arbetssökande till skola. Det finns en bredd på 
aktörer med olika arbetsuppgifter som arbetar med utanförskap. Detta leder till att Västerås stads 
viktigaste verktyg i arbetet mot utanförskap hos ungdomar är samarbeten mellan olika aktörer. 
Arbetet mot utanförskap hos ungdomar startar med politikerna i kommunfullmäktige. Där sätts 
målen och den budgeten som ska implementeras under året. Dessa mål delas därefter upp till de 
olika nämnderna där målen sedan bearbetas. Därefter implementeras i dessa i verksamheternas 
dagliga arbete. 
 

7. Diskussion 
 
7.1 Resultat till förhållande till syfte och frågeställningen 
Vi startade den här uppsatsen med syftet att ta reda på hur Västerås Stad arbetar mot 
utanförskapet hos ungdomar. I resultatet skriver vi att det i Västerås stad inte finns en enskild 
aktör, myndighet eller organisation som enbart arbetar med utanförskap hos ungdomar. Arbetet 
mot utanförskap hos ungdomar är istället uppdelat mellan ett antal aktörer som alla har olika 
arbetsuppgifter i frågan. Det finns olika arbetsuppgifter för aktörerna, som missbrukshantering, 
arbetsmarknadsstöd, utbildning och stöd av kurator.  

Det viktigaste verktyget för att Västerås stad ska kunna lösa ungdomars utanförskap är 
samverkan och samarbeten mellan olika aktörer. När många aktörer med kompetens inom olika 
arbetsområden går ihop får de en bra bild av hur utanförskap ser ut i Västerås stad och de kan då 
ta ett helhetsgrepp i frågan. Det krävs för att kunna lösa denna komplexa fråga. 

Frågan vi ställde oss i början av uppsatsen är- Hur Västerås Stad organiserat sitt arbete mot 
ungdomars utanförskap? Det vi ser i resultatet i vår uppsats är att politikerna har huvudansvaret 
för arbetet mot utanförskap hos ungdomar. Politikerna är de som sätter målen och bestämmer 
vilken budget Västerås stad ska arbeta utifrån. Målen delegeras sedan till ett antal olika nämnder 
där målen bryts ner i olika arbetsuppgifter och insatser som ska utföras i verksamheten. Arbetet 
mot ungdomars utanförskap är således uppdelat mellan ett antal olika aktörer. Detta leder till att 
arbetet organiseras i stor utsträckning genom samverkan och samarbeten, då de går samman för 
att lösa olika delar i utanförskapet. Aktörernas organisering av arbetet är lösare utformat. Det 
finns inga tydliga hierarkier mellan cheferna och medarbetarna där arbetet är mer fritt organiserat. 

7.2 Diskussion i relation till teori 
Tittar vi på resultatet i vår uppsats i relation till Ahrne och Brunsson organisationsteori finner vi 
ett tydliga mönster över hur Ahrne och Brunsson beskriver en formella organisation och hur 
Västerås stad organiserar arbetet mot ungdomars utanförskap. I teorin framkommer det att i en 
formell organisation finns det en tydlig hierarki där de underordnande är tvungna att följa de 
beslut som tas av medarbetare med en högre ställning. Hierarkin är en central del i den formella 
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organisationen. Vi finner att det finns en tydliga hierarki inom Västerås stad. Denna hierarki är 
central för att organisera arbetet samt för att delegera uppgifter till de olika medarbetarna eller 
nämnderna inom Västerås stad som arbetar mot ungdomars utanförskap.  

Beslut tas på högsta nivå för att sedan brytas ner till de lägre nivåerna. Besluten måste följas av 
de medarbetarna som befinner sig längre ner i hierarkin. Vi ser dock att det finns skillnader 
mellan teorin och vårt resultat när det kommer till hur hierarkin ser ut hos dessa aktörer. På de 
arbetsplatser där det dagliga arbetet med ungdomarna utförs är hierarki mindre tydlig. Chefer och 
medarbetare arbetar istället sida vid sida i en mindre formell utformning. 

Ahrne och Brunsson beskriver att hierarki ger organisationen befogenhet att ta besluta om 
sanktioner, både positiva och negativa. Vi finner att detta går att se i vårt resultat. Om ett projekt 
eller aktör inte lyckas med att nå de mål som de har kan Västerås stad välja att avsluta den 
satsningen. Dock finns det möjligheter att stoppa dessa sanktioner om aktörerna framför en 
godtagbar anledning till varför målen inte uppnåtts. Ledningen vet att det är människor de 
arbetar med och att ha ett jämt resultat över en längre tid är svårt. Om ett projekt eller 
organisation fungerar väl, får bra resultat i sitt arbete, kan de få fortsatt ekonomiskt stöd eller 
utökat stöd. I Ahrne och Brunsson teori framkommer det att en organisation bestämmer över 
vilka regler som finns, vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet. Organisationen utför även 
övervakningen av medlemmarna. I resultat i vår uppsats ser vi att det finns tydliga regler inom 
Västerås stad. Den övervakning som Västerås stad utför över sina medlemmar är genom 
uppföljning av de mål som finns. Det finns ett antal olika lagar som de anställda måste förhålla 
sig till. Dessa lagar är dock inte satt av organisationen utan av riksdagen, som är utanför 
organisationens kontroll. Likt Ahrne och Brunsson teori, framkommer det i vår uppsats resultat 
att organisationens medlemmar i vissa fall skapar en viss identitet som är annorlunda ifrån 
ickemedlemmar. Detta går att se hos de medarbetare som arbetar direkt med ungdomarna som 
lever i utanförskap. På grund av deras medlemskap inom organisationen innehar personalen ett 
större förtroende hos ungdomarna till skillnad från en individ som inte besitter ett sådant 
medlemskap. Den personen måste då kämpa för att få respekt och förtroende av ungdomarna. 
För att arbetet med ungdomarna ska bli så lyckat som möjligt krävs det att medarbetarna innehar 
medlemsstatus. Ahrne och Brunsson teori beskriver att en formell organisation kan vara en 
juridisk person. Detta finner vi i även i vår uppsats resultat, då Samordningsförbundet verkar 
som en juridisk person.  

I Abrahamsson och Andersen (2005) teori framkommer det att när ett stort antal människor med 
olika specifika arbetsuppgifter går samman i organisation sker det en arbetsuppdelning. Vi ser 
här en likhet i vår uppsats resultat hur Västerås stad arbetar mot ungdomars utanförskap. Arbetet 
inkluderar en mängd medarbetare med olika professioner, då orsaken till ett utanförskap kan 
variera. Vi finner även att det krävs koordinering för att vägleda arbetet vilket Västerås stad har i 
samarbeten med olika aktörer, då det finns en samordnare som håller ihop allt. Abrahamsson och 
Andersen (2005) beskriver att det i en organisation finns ett antal strukturelement. Det kan finnas 
ett stort antal olika yrkesgrupper. Om detta är fallet sker det oftast en departimalisering, vilket 
betyder att olika specialiseringar arbetar i olika avdelningar. Denna uppdelning kan ske genom 
det geografiska läget, funktion och vilka kunder eller klienter de har samt om organisationen är 
uppbyggd efter en platt eller spretig pyramid.  

Det finns många likheter med resultatet i vår uppsats och det första strukturelement i 
Abrahamsson och Andersen (2005) teori. I Västerås stad finns det många olika yrkesgrupper som 
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arbetar med ungdomars utanförskap då det finns olika anledningar till varför en person hamnar i 
utanförskap, t.ex. droger eller arbetslöshet. Dessa medarbetare är uppdelade i olika avdelningar. 
Avdelningarna är uppdelade utifrån geografiskt läge då de fysiskt sitter på olika platser i 
Västerås. De är även uppdelade utifrån vilka klienter de har. Yrkesgrupper som arbetar med 
missbruksproblem finns på ett ställe och medarbetare som arbetar med arbetsmarknadsåtgärder 
på ett annat. Vi finner att det finns inslag av både en platt och en spretig pyramidorganisation i 
Västerås stad. På de olika arbetsplatserna är arbetet organiserat utifrån en platt pyramid där 
medarbetarna och cheferna arbetar tillsammans. Den spretigare pyramiden, med en tydligare 
hierarki, finner vi i de olika beslutsleden som finns i Västerås stad där kommunfullmäktige är 
överst.  

Abrahamsson och Andersen (2005) beskriver den andra dimensionen som formalisering i vilken 
grad arbetet är standardiserad genom olika regler och procedurer. Vi ser likheter med resultat i 
vår uppsats då det i Västerås stad finns många regler som medarbetarna måste förhålla sig till 
genom olika dokument och lagar. Abrahamsson och Andersen (2005) beskriver den tredje 
dimensionen, centralisering/decentralisering, som vilken nivå som besluten tas på. Vi ser att 
besluten som tas i Västerås stad tas på högsta nivå för att sen bearbetas i olika led ända ner till 
lägsta nivån.  

Abrahamsson och Andersen (2005) teori beskriver att målen på de högre nivåerna kan vara en 
sammanfattning av de mål som finns på de lägre nivåerna. Författarna beskriver även att om 
organisationer inte når de mål som är uppsatta kan organisationen läggas ner om ingen godtagbar 
förklaring ges. Likheten med vårt resultat finner vi målen som finns inom Västerås stad. På 
högsta nivå sätts det generella och övergripande mål som sedan bryts ner på de lägre nivåerna. 
Om aktörerna inte når de mål som är uppsatta riskerar det att programmet, aktören eller 
satsningen läggas ner om ingen godtagbar förklaring presenteras. 

I resultatdelen framkommer det att samarbete mellan olika aktörer är ett viktigt verktyg. I Ahrne 
och Brunsson teori beskrivs att de olika organisationer som samarbetar kan göra det inom ett 
nätverk. Ahrne (1994) menar att nätverk är viktigt att ha i åtanke när man undersöker hur 
organisationer interagerar med varandra. Vi finner inga kopplingar mellan den form av 
samverkan och samarbeten som sker inom Västerås och teorin om nätverk. Att det skulle finnas 
nätverk mellan individer inom Västerås stad finner vi heller inga belägg för i vårt resultat. Ahrne 
och Brunsson beskriver nätverk som informella strukturer med en stark avsaknad av organisation 
och hierarki. Det finner vi inte i vår uppsatts resultat i de samarbeten Västerås stad deltar i, där är 
arbetsuppgifter strikt uppdelade mellan de olika aktörerna. Det sker genom en noggrann 
organisering för att effektivisera arbetet och det finns även en tydlig hierarki mellan de olika 
aktörerna. De största aktörerna, som oftast är Västerås stad eller Arbetsförmedlingen, tar mest 
ansvar och har därför mest att säga till om i samarbetet.  

Ahrnes (1994) beskriver nätverk som att kollektiva resurser och makt inte samlas på ett ställe. 
Här ser vi en stor skillnad mellan hur Västerås stad samverkar och nätverk. Styrkan med 
samarbeten för att lösa utanförskap hos unga är att man går samman och samlar alla resurser på 
ett ställe. Det gör man för att ta ett helhetsgrepp över ungdomens utanförskap och för att planera 
de insatser som krävs för att lösa problematiken på ett effektivt sätt. Ahrnes (1994) beskriver att 
det i nätverk inte kan tas några kollektiva beslut över alla som deltar i nätverket. Detta stämmer 
inte överens med hur de samarbeten Västerås stad deltar i. De går tillsammans i styrgruppen och 
beslutar över de insatser som krävs för att lösa utanförskapet på bästa sätt. Ahrnes (1994) 
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beskriver att nätverk består av personliga relationer istället för hierarki och byråkrati. Tvärtom 
om från Ahrnes teori ser vi inga personliga relationer i vårt resultat. Istället finner vi starka regler 
och byråkrati som ibland kan skapa de ”stuprör” som används för att beskriva samverkan i dess 
sämsta form. Vi ser inga likheter mellan Ahrne och Brunsson teori om nätverk och hur Västerås 
stad utformar samarbeten mellan olika aktörer. Vi finner istället att samarbetet mellan olika 
aktörer har större likhet med Ahrne och Brunsson teori om formell organisation. I vårt resultat 
ser vi att om samarbeten i Västerås stad ska fungera krävs det en tydlig organisering av arbetet 
mellan de olika aktörerna.  

Vi ser att det finns tydliga likheter mellan vår uppsats och Ahrne och Brunsson teori om formella 
organisationer. Det finns en tydlig hierarki mellan de olika aktörerna i samarbetet som Västerås 
stad deltar i. I en formell organisation finns det tydliga sanktioner och åtgärder, både positiva och 
negativa. Om olika aktörer inom Västerås stad inte når de mål som är uppsatta kan de få indraget 
finansiellt stöd och tvingas att lägga ner insatsen. Det finns även positiva åtgärder, t.ex. att få ett 
utökat stöd. Inom Västerås stad arbetar varje organisation med sina egna arbetsuppgifter mot 
ungdomars utanförskap, utifrån alla regelverk som finns. Ahrne och Brunsson beskriver att 
organisering inte uppkommer av sig självt. Det kan vi även se i de olika samverkansprogrammen. 
Olika aktörer arbetar enskilt utifrån sina regler och mål och då krävs det att en aktör tar initiativ 
och organiserar upp arbetet. Oftast är den parten Västerås stad.  

Vi finner att det finns likheter mellan resultatet i vår uppsats och Ahrne och Brunsson teori i de 
fem kritiska implikationer av organisering. Den första implikationen är ett försök till att skapa 
specifika direktiv och det inte är helt säker att dessa implementeras. Här finner vi likheter med de 
samarbeten som startas upp där olika aktörer går samman för att tillsammans arbeta mot 
ungdomarnas utanförskap. Även om beslut tas är det inte helt säkert att dessa samarbeten 
fullföljs fullt ut av alla aktörer som deltar. Den andra implikationen är att beslut dramatiserar 
osäkerhet. Detta går att se i de projekt och samarbeten som startas av Västerås stad. Beslut som 
fattas kan verka helt rätt vid tidpunkten men kan under hand visa sig vara ett felaktigt beslut och 
de effekter man önskat uteblir. Den tredje implikationen är att beslutsfattarna ska erbjuda 
förklaringar för de aktuella besluten. De beslut som tas inom Västerås stad måste fattas med 
hjälp av tydliga och bra underlag. Politikerna måste kunna ta ställning till de satsningar som man 
ska besluta om i de olika nämnderna samt tilldela anslag/medel till dessa i budgeten. Den fjärde 
implikationen beslut belyser vikten av vissa individer. Vi ser att det inom Västerås stad är 
politikerna som fattar alla de övergripande och strategiska besluten. Politikerna får sin legitimitet 
då de är valda av folket för att representera dem. Besluten de fattar bör därför representera 
folkets vilja. Detta ökar legitimiteten för de beslutet som tas. Den femte implikationen är att 
beslut dramatiserar mänsklig kontroll. Detta ser vi i och med att alla beslut som tas av politiker 
görs beroende på deras olika politiska tillhörighet och inställning. Om politikerna tar bra beslut 
visar det på ansvarstagande. 

7.3 Resultat i relation till tidigare forskning: 
I det första temat under tidigare forskning utreds begreppet utanförskap. I tidigare forskning 
beskriver vi utanförskap utifrån Peaces två definitioner av utanförskap, en smal och en bred 
definition. Den smala definitionen inkluderar personer med låg inkomst eller dem som helt 
saknar arbete. Den breda definitionen inkluderar förutom arbetslöshet och låg inkomst, avsaknad 
av sociala rättigheter och materiella resurser. Detta påverkar i sin tur personens livssituation 
negativt. De likheter vi finner i vårt resultat i jämförelse med den tidigare forskningen är att 
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utanförskap kan definieras utifrån två former. En bred och en smal. I relation till den tidigare 
forskningen ser vi att ungdomarnas utanförskap kan definieras smalt. Där avsaknad av arbete är 
det enda som håller dem kvar i utanförskap. Detta är den vanligaste formen som används inom 
Västerås stad. Den breda definitionen synliggörs när faktorer som utbildning, avsaknad av social 
kompetens och starka familjeband beskrivs som en orsak till ungdomens utanförskap.  

I den tidigare forskningen framkommer ekonomiskt, socialt och politiskt utanförskap som de 
vanligaste formerna till att en individ hamnar i utanförskap. Vi finner att dessa stämmer överens 
med det som framkommit i vårt resultat. Bakgrund till varför en ungdom hamnar i utanförskap 
kan beror på många olika saker. Det ekonomiska utanförskapet är de omständigheter så som 
avsaknaden av ett arbete som gör att de tvingas försörja sig på bidrag som gör att de hamnar i 
utanförskap. Det sociala utanförskapet finner vi att det visar sig hos de ungdomar som stannar 
hemma och har en minimal kontakt med resten av samhället och saknar en mening i tillvaron. 
Det politiska utanförskapet finns hos de ungdomar som på grund av deras kriminella livsstil 
hamnar i en marginaliserad ställning i samhället. Även andra minoritetsgrupper som nyanlända 
som har svårt med språket och att ta sig in i samhället. 

I det andra temat i tidigare forskning finner vi till största del likheter till vårt resultat. Likheterna 
är svårigheterna för ungdomar att ta sig in på arbetsmarknaden. Detta beror på att det till stor del 
är sociala kontakter med rätt personer som styr vilka som får ett jobb. Vikten av att ha en 
avslutad gymnasieutbildning framkommer som en likhet i resultaten. Det beror på att 
gymnasieutbildning ofta är ett minimumkrav för arbetsgivarna. Det vi även kan se i vårt resultat, 
i likhet med resultatet i tidigare forskning, är att en försenad ingång på arbetsmarknaden leder till 
att ungdomar i större uträckning lever på försörjningsstöd eller föräldrarnas inkomst.  

I det tredje temat i tidigare forskning beskrivs det hur arbetet mot ungdomars utanförskap 
organiseras. Under temat framkommer ett antal faktorer som anses vara av stor betydelse för att 
kunna lösa ungdomarnas utanförskap. Vi finner att skolan spelar en stor roll för att så tidigt som 
möjligt kunna lösa ungdomarnas utanförskap. Insatser som sätts in i en tidig ålder leder till att 
utanförskapet inte blir så långvarigt. Resonemanget framkommer även i vår uppsats resultat. 
Gymnasieutbildning är ofta det lägsta kompetenskravet som arbetsgivaren ställer. På grund av 
detta är det viktigt att skolan sätter in rätt insatser för att ungdomarna ska gå ut med fullständiga 
betyg.  

Skolans roll framkommer inte i lika stor utsträckning i vårt resultat som den gör i tidigare 
forskningen. Detta kan bero på att vårt resultat återspeglar den målgrupp vi har valt att undersöka, 
nämligen 18-25 åringar. I den tidigare forskningen använder sig författarna av den bredare 
definitionen av ungdomar.  

Gemensamt för vårt resultat och resultat i tidigare forskning är att samarbete och samverkan 
mellan olika aktörer är ett av de viktigaste verktyget för att lösa ungdomars utanförskap. I 
tidigare forskningsresultat framkommer det att samarbete är viktigt då utanförskapet hos 
ungdomar är komplext och inkluderar många arbetsområden. Detta leder till att samarbete 
mellan aktörer med olika arbetsuppgifter är ett måste. Vi finner samma resonemang i vårt 
resultat. Samarbete framställs som det absolut viktigaste verktyget i arbetet mot ungdomars 
utanförskap i Västerås stad, för att arbetsuppgifterna är utspridda på ett stort antal olika aktörer. 
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Andersson och Boman beskriver i sin artikel hur olika kommuner arbetar inom arbetsmarknads-
politiska åtgärder samt hur samarbetet mellan olika kommuner och arbetsförmedlingen varierar. 
De beskriver att arbetsförmedlingen är en viktig samarbetspartner eftersom de har huvudansvaret 
för arbetsmarknadsåtgärder. I vissa kommuner fungerar samarbetet mycket väl medan det i andra 
inte alls fungerar. I vårt resultat finner vi att Västerås stad har ett tätt samarbete med 
Arbetsförmedlingen. Samarbetet mellan dessa två aktörer är viktigt för att lösa utanförskap som 
skapats av arbetslöshet. Samarbetet är väl fungerande, enligt Västerås stad.  

I resultat i den tidigare forskning beskriver författarna att en vanlig samarbetsform, som finns i 
alla kommuner de har granskat, sker genom ett Samordningsförbund. Ett förbund där olika 
myndigheter deltar i arbetet mot utanförskap. Vi finner det samma i vår uppsats resultat när det 
kommer till samarbetsformen. Västerås stad är delaktiga i ett Samordningsförbund där olika 
myndighet har gått tillsammans för att effektivare lösa ungas utanförskap. 

7.4 Självkritisk diskussion och framtida forskning 
Vi har i denna uppsats valt att studera ett begrepp som i sig själv är komplicerat och brett, 
nämligen utanförskap. Begreppet används ofta i politiskt sammanhang och förekommer frekvent 
i vetenskapliga artiklar. Dock har vi funnit det svårt att finna en exakt definition över begreppet 
och i hur det används i forskning. Detta innebär att det finns en uppsjö av arbeten inom 
utanförskap som inte alls passar in på vårt syfte och vår frågeställning. Då arbetet mot 
utanförskapet är utspritt inom hela Västerås stad fann vi ingen fast startpunkt för insamlingen av 
data. Detta har lett till att skapandet av en helhetsbild över Västerås stads arbete mot utanförskap 
hos ungdomar har varit svårt stundtals. På grund av detta är det omöjligt att veta om vi har fått 
med alla verksamheter inom Västerås stad som i någon form arbetar med utanförskap hos 
ungdomar. Många olika professioner inom Västerås stad arbetar indirekt mot ungdomars 
utanförskap, t.ex. en lärare som hjälper en ungdom med att läsa upp sina betyg arbetar i viss mån 
mot ett utanförskap. Vi anser dock att vi har fått med de delar inom Västerås stad som arbetar 
direkt med ungdomars utanförskap. Det har lett till att vi har lyckats med att skapa en helhetsbild 
av hur Västerås stad arbetar mot ungdomars utanförskap 

Då vi har valt att begränsa oss till en specifik åldersgrupp, 18-25 år, missar vi en del av Västerås 
stads arbete mot utanförskap hos ungdomar. Det förebyggande arbetet sker ofta i en tidig ålder 
då skolan har ett stort ansvar. Om vi utökat målgruppen till att inkludera ungdomar i en tidigare 
ålder hade vi fått en bättre förståelse över arbetet mot utanförskap hos unga. Detta hade dock 
varit svårt att utföra då arbetet hade blivit allt för omfattande för den tid som fanns att tillgå för 
studien. Detta är en möjlig målgrupp att inkludera i framtida forskning inom området.  

Valet av fallstudie som forskningsmetod anser vi har varit passande för vår uppsats då vi har fått 
möjlighet att gå på djupet i fallet, Västerås stad. Vi ser dock att det fanns möjlighet att använda 
andra forskningsmetoder eller andra varianter av fallstudie. Istället för att enbart studera Västerås 
stad som enskilt fall kunde vi ha använt oss av en komparativ fallstudie, där vi kunde ha studerat 
två städer av liknande storlek för att sen jämföra de två städerna. Dock anser vi att om vi hade 
använt denna form av fallstudie fanns risken att resultatdelen i studien hade blivit alldeles för 
tunn. Tiden som funnits hade inte räckt till för att införskaffa tillräcklig med information om 
båda fallen för att utföra en tillfredställande analys. 

Denna uppsats kan användas för fortsatt forskning inom denna fråga. Möjligheten finns att 
applicera detta resultat på städer och kommuner av likande storlek, för att ge en fingervisning 
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vad för aktörer och delar som bäst är lämpande att undersöka om man vill undersöka arbetet mot 
ungdomars utanförskap. 

7.5 Slutdiskussion  
Vi har funnit att Västerås stad arbetar aktivt mot utanförskap hos ungdomar. Att det fanns så 
många aktörer som deltar i arbetet mot ungas utanförskap var inget vi visste innan denna studie. 
Det är positivt att så många är med och försöker lösa detta samhällsproblem. Utanförskap är ett 
samhällsproblem som enligt oss är oerhört viktigt att lösa. Detta inte minst för ungdomarnas 
egna skull. 
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Bilaga 1 

Din organisation 

• Vad för roll har du inom organisationen? 
• Skulle du kunna berätta lite hur ni arbetar och med vad? 
• Vad har du för arbetsuppgifter? 
• Vad har du för specifika arbetsuppgifter när det kommer till utanförskap?  
• Vad har denna organisation för roll i arbetet mot utanförskap hos unga och vilken är er 

målgrupp? 

Om utanförskap: 

• Har Västerås stad någon enhetlig definition av utanförskap som ni arbetar utifrån? Har 
den förändrats under åren? 

• När det kommer till definition utanförskap, tycker du att den är bra eller skulle den 
behövas utvecklas? 

• Hur ser läget ut i Västerås för ungdomar som lever i utanförskap? 
• Är det ett stort problem med ungdomar som lever i utanförskap i Västerås? 
• Hur ser du att utanförskap ser ut hos ungdomar i dag i Västerås? 
• Arbetar ni utifrån några officiella dokument när det kommer till utanförskap? 
• Hur ser det ut när det kommer till dokument som hanterar frågor som utanförskap, finns 

det några officiella riktlinjer och mål som ni skall uppnå? 
• Vad händer om man ni når de målen? 

Arbetet mot utanförskap: 

• Hur ser arbetet ut mot utanförskap? 
• Samarbetar ni med några andra aktörer/organisationer? (Om ja hur ser det arbetet ut?) 
• Hur ser kommunikationen och samarbetet ut emellan dem?  
• Är det viktigt med samarbete för att lösa en persons utanförskap? 
• Hur har arbetet mot utanförskap förändrats över tiden? 

Arbetet mot utanförskap, hur det ser ut för ungdomarna: 

• Hur påverkar arbetslöshet ungdomar i Västerås stad? Vad blir effekterna av lång 
arbetslöshet enligt er? 

• Vilken typ av person skulle du säga är den som hamnar i utanförskap? (vad för 
bakgrund?) 

• Huvudsakliga faktorer till att en person hamnar i utanförskap? 
• Hur långt sträcker sig ert arbete och hur långt har ni befogenhet? Tar någon annan över 

efter det? 
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Bilaga 1.1 

Tjänsteman 1, arbetet på Västerås Social kontor som handläggare med fokus på ungdomar. 
Tjänsteman 2, arbetar inom Beställar- utföra organisationen med fokus på skolan och 
arbetsmarknadsåtgärder.  
Tjänsteman 3, arbetar som koordinator inom ett samverkansprojekt/verksamhet mot unga i 
utanförskap i Västerås stad.  
Intervju 4, var en gruppintervju. Med representanter på ett projekt med syfte att få ut ungdomar 
ur utanförskap. I denna intervju var 4 representanter närvarande. Närvarande i denna intervju var: 
Tjänsteman 4 arbetar som chef för ett åtgärdsprogram för unga som hamnat i utanförskap. 
Tjänsteman 5, Tjänsteman 6, Tjänsteman 7 och Tjänsteman 8 arbetar under Tjänsteman 4 i 
samma åtgärdsprogram. 
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Bilaga 2 
 
Ung resurs: Syftet med denna verksamhet är att motivera ungdomarna till studier. Målgrupp för 
Ung resurs är 19-25 åringar som inte här godkända gymnasiebetyg. Ungdomen blir anställd på 
halvtid. Denna anställning ska varvas med studier. 
Sommarlovspraktik: Gymnasieungdomar får tillfälle att under en period praktiskt utöva sin 
gymnasieutbildning. Jobben ska vara anslutna till de gymnasieutbildning som eleven går på.  
Chance 2 Change: Chance 2 Change vänder sig till unga män i åldern 18-25 år som står långt 
ifrån arbetsmarknaden. Det är oftast personer som befinner sig i kriminalitet och/eller i missbruk. 
Men verksamheten riktar sig även till de som riskerar att hamna i det. Syftet med verksamheten 
är att få deltagarna att bryta destruktivt livsmönster och få deltagarna in i arbete. Deltagande är 
frivilligt men det bygger på att deltagarna vill skapa en förändring. 
Jobbpunkt Mimer: arbetssökande får individuell coachning, grundläggande kunskaper om 
arbetslivet och hur deltagarna söker jobb samt möjlighet till praktik. Målgruppen är 18 – 65 år.  
De prioriterade grupperna är arbetslösa ungdomar och personer med funktionsnedsättningar. Den 
arbetssökande får grundläggande kunskaper om hur arbetslivet fungerar. Även hur det går till att 
söka arbete samt att möjlighet till praktik erbjuds.  
Atlas är en verksamhet som har en kognitiv inriktning. Verksamheten vänder sig till ungdomar 
mellan 18 – 24 år som står långt ifrån arbetsmarknaden. Målet med verksamheten är att de ska få 
deltagarna att antingen gå vidare till arbete eller till studier. Ungdomarna kan delta under en 
sexmånadersperiod eller längre, allt utifrån deltagarens individuella behov. 
Uno: Programmet är till för att ungdomarna ska få sina försörjnings- och arbetshinder 
intensivutredda. Sedan tas en genomförande plan fram, vilket ska leda till att de snabbare kan 
komma ut i arbete, studier eller annan aktivitet som stärker deras möjligheter att bli 
självförsörjande. 
AMA: AMA Arbetsmarknad är Västerås stads verksamhet inom arbetsmarknadsområdet där 
Målet är att deltagarna ska komma ut på den ordinarie arbetsmarknaden så snabbt som möjligt. 
AMA bedriver även egna insatser så som arbetsträning och praktik. 
AMA har ett nära samarbete med näringslivet i och med att de väljer att ha en uppsökande 
verksamhet, bjuda in olika företag m.m. AMA är också den verksamhet som 
verkställer/samarbetar UNG Resurs, Somarmarjobbsprakti m.m.   
AMA arbetar på uppdrag av Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.  
(Befintliga Verksamheter, Västerås Stad, 2015) 
Kompetensrådet har som mål att anpassa utbildningen mot det kompetensbehov som finns i 
Västerås. Dem som finns representerad i kompetensrådet är: Vuxenutbildningscentrum, 
Arbetsförmedlingen, Jobba i Västerås, Västerås Stad, Yrkeshögskolan, Mälardalens högskola 
samt övriga näringslivsorganisationer som kan ha betydelse inför ungdomens kommande 
yrkesliv. 
Arbetsförmedlingens syfte är att öka sysselsättningen i Västerås stad. Detta bedriva anordnas 
gemensamma insatser för att lösa detta, t.ex. rekryteringsmässan, som arrangeras av Västerås 
Stad, Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna och Västerås. De båda städerna 
hoppas i och med detta kunna erbjuda fler ungdomar jobb eller praktikplatser. 

(Verksamheter i samverkan, 2015 Västerås Stad) 
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