
UNGE PÅ KANTEN



Backscatter
Hvem er vi?



Samarbejdskonstellationerne
• Hvem er ansøgerne? 
• Hvem er samarbejdspartnerne?  
• Er der samarbejde på tværs? 

Geografisk overblik
• Hvor i landet vil ansøgerne arbejde med indsatserne?  
• Er der sammenhæng mellem hvor de sociale indsatser 

er planlagt at foregå, og der hvor de udsatte bor? 

Udfordringer
• Hvilke udfordringer addresseres i ansøgningerne?  
• Hvilke aktører vælger hvilke udfordringer? 

Løsningsforslag
• Hvilke løsninger bliver fremhævet i ansøgningerne

Dagsorden



Fremgangsmåde

Et lille indblik i vores arbejde med datasættet



Datasættet
90 ansøgninger uden bilag og personhenførbart data 

Vi har kodet og struktureret ansøgningerne, ved at: 
• identificere ansøgere, samarbejdspartnere og deres lokation  
• kategorisere aktørerne efter uddannelsesinstitutioner og skoler, kommunale-, private- og 

civilsamfundsaktører 
• kortlægge de udfordringer og løsningsforslag som nævnes i ansøgningerne 
• kortlægge lokationen for indsatsområdet 
• mm.  

Metodiske udfordringer: nogen har været meget specifikke i deres ansøgning, imens andre 
ikke har!



Analyse

Analyse af ansøgningerne og dets indhold



Samarbejdskonstellationerne
Hvem er ansøgerne? 

Hvem er samarbejdspartnerne?
Er der samarbejde på tværs?



Hvem er ansøgerne?
Ansøgerne består af et overtal af civilsamfundsaktører, efterfulgt af offentlige aktører.

NGO’er

Kommuner

Konsulenthuse & 
Selvstændige

Skoler, professionsskoler og 
universiteter



Hvem er samarbejdspartnerne?
Vi har sammenlagt identificeret 391 navngivne samarbejdspartnere og 103 u-navngivne samarbejdspartnere. 



Er der samarbejde på tværs?

Der er bredt samarbejde på 
tværs af aktørgrupperne

Ansøger Samarbejdspartnere



90 ANSØGNINGER

391 NAVNGIVNE SAMARBEJDSPARTNERE

103 U-NAVNGIVNE SAMARBEJDSPARTNERE

GENNEMSNIT: 5.4 
MAKSIMUM:  18 

MINIMUM:    1

Der er bredt samarbejde på tværs af aktørgrupperne



Geografisk overblik!
Hvor i landet vil ansøgerne arbejde med indsatserne?

Er der sammenhæng mellem hvor de sociale indsatser er planlagt til at foregå og hvor de 
udsatte unge bor?



Indsatslokationerne



Indsatslokationerne
Regionalt overblikRegionalt overblik

33

24

17

6 6
5



Perspektivering
Tal fra Danmark Statistik over antallet af 16-29 årige på kontanthjælp eller uddannelseshjælp fordelt på kommuner. Vi har 
beregnet den gennemsnitlige andel af 16-29 årige på kontanthjælp eller uddannelseshjælp pr region i Danmark. 

2.97 %

4.31 %

4.64 %
4.79 %

5.07 %



Overblik over udfordringerne
Hvilke udfordringer adresseres i ansøgningerne?

Hvilke aktører vælger hvilke udfordringer?



Overblik over udfordringerne



Overblik over udfordringerne
Dette er et netværkskort over 
temaerne/udfordringerne fra 
debatoplægget. 

De grønne noder repræsenterer 
udfordringerne og de lyserøde noder 
repræsenterer ansøgerne. Stregerne 
indikerer relationerne imellem. 
Relationerne determinerer både 
nodernes størrelse og placering. Dvs. 
er to noder placeret tæt på hinanden, 
så fremkommer de sammen i 
ansøgningerne. 



Overblik over udfordringerne
”De fire kerneudfordringer, som 
Bikubenfonden og Mandag Morgen 
opstiller, er i høj grad genkendelige 
blandt målgruppen af udsatte unge 
i Brøndby.” (Kommunal aktør)



Overblik over udfordringerne

“En mere specifik kerneproblematik, som vi oplever 
fylder meget i det samlede billede af de unges 

problemer er indtagelse af rusmidler. Faktisk har 
estimeret 3 ud af 4 af de unge hjemløse i KSU-regi 

et så problematisk forhold til rusmidler, at der er tale 
om misbrug. Denne problematik fremstår ganske 

betydelig i en job- og uddannelsessammenhæng…” 
(Kommunal aktør)



Overblik over udfordringerne

“…misbrug ofte optræder 
sammen med psykiske 
vanskeligheder.” (Kommunal 
aktør)

“Når unge lever med midlertidig 
hjemløshed medfører det ofte manglende 
skolegang, øget kriminalitet, stigende 
misbrug og en gradvis afkobling fra 
familie og sociale 
indsatser.” (Civilsamfundsaktør)



Overblik over udfordringerne

”Frafaldet er størst på 
erhvervsuddannelser, og 58% af 
erhvervsuddannelserne vurderer, at den 
primære årsag til frafald hos den enkelte 
var psykiske/personlige problemer, dvs. 
mistrivsel.” (Privat aktør)



Flere udfordringer i kombination med hinanden
Vi møder hele mennesker med hele liv. Vi møder derfor også alle de forskellige udfordringer og sociale problemer, den 

enkelte står med, og vores erfaring er, at én udfordring sjældent står alene. Vi ser meget typisk, at vores unge 
mennesker kæmper med psykisk sårbarhed, økonomisk ustabilitet, manglende sociale netværk, misbrug og mange flere 

specifikke problemstillinger på én gang. Det er ikke kun gået skævt på ét tidspunkt og på én måde i livet. Der er flere 
steder og flere måder, den unge er faldet ud af eget livsspor, og tyngden af disse skaber en grå masse af udfordringer, 

den unge ikke længere har overblik eller kontrol over.  
(Civilsamfundsaktør) 

Udsatte unge har typisk ikke én udfordring, og deres situation er heller ikke ens – det er netop det, der karakteriserer deres 
udsathed. Deres problemer er komplekse i den forstand, at de påvirker og forstærker hinanden (SFI, På kanten – 

udsatte i Danmark, 2016). Ustabile familieforhold, psykiatriske diagnoser, økonomiske problemer, misbrug og manglende 
socialt netværk kan eksempelvis give svære vilkår for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller fastholde et job.  

(Privat aktør) 



Hvilke aktører vælger hvilke udfordringer?
Civilsamfundaktører: 
- Kriminalitet og misbrug er meget 

fremhævet iblandt aktørerne fra 
civilsamfundet. 

Private aktører: 
- Misbrug er meget fremhævet 

iblandt aktørerne fra det private 

Udd. institutioner og skoler: 
- Har ikke fokus på kriminalitet.  
- Mistrivsel er noget mindre her 

end ved de andre.  

Kommunale aktører: 
- Har ikke et stort fokus på 
hjemløshed 

Misbrug går i højere grad på tværs 
af aktørgrupperne (efterfulgt af 
mistrivsel). 



Løsningsforslag
Hvilke løsninger bliver fremhævet i ansøgningerne?



Overblik over løsningsforslagene
Top 10 over de elementer/temaer som indgår i løsningsforslagene



Netværkskortet består, kort forklaret, 
af alle de temaer som fremgik under 
vores manuelle kodning. Temaerne 
dækker delvis over specifikke 
aktiviteter, hvilket skal forstås som 
ansøgernes bud på løsningsforslag, 
herunder hvordan man kan øge de 
unges livsmestring og få dem i job 
eller uddannelse. 

Stregerne imellem noderne i 
netværkskortet, indikerer at termerne 
er blevet nævnt i samme 
løsningsforslag. Med andre ord, vil to 
temaer være forbundet hvis de 
optræder i samme løsningsforslag.  

Overblik over løsningsforslagene



Gennemgående 
temaer

Inddragelse af målgruppe
”For at sikre, at projektet udformes i tråd 
med de unges ønsker, er det afgørende, 
at de unge inddrages i både udvikling og 
implementering af 
projektet.” (Civilsamfundsaktør) 

Individuel forløbstilpasning

”Den enkeltes indsats skal være 
individuelt tilpasset den unges egne 
behov, da det vil give det mest effektive 
forløb og dermed det bedste resultat for 
den unge.” (Kommunal aktør) 



Gennemgående 
temaer
Brug af mentorer

Det mest omtalte tiltag, der bl.a. menes at 
kunne ramme kompleksiteten omkring de 

unges individualitet, er brugen af mentorer. 

• Ansøgningerne peger på vidt forskellige 
mentortyper.  

• De vægter forholdet mellem mentor og 

ung højt, da det har en stor effekt på de 
unges engagement, den samlede 

effektivitet og det endelige resultat. 

• Mentorerne skal fungere som personlige 
sparringspartnere, i de aspekter den 

unge har behov for støtte og hjælp. 



Digital platform

Udover at bruge/udvikle digitale platforme 
som kommunikationsplatforme, 

fremhæves bl.a. e-sport som et alternativt 
læringsrum der kan give de unge et 

kompetenceløft der kan bruges indenfor 
og udenfor spillet (fx i arbejdsmarkedet):  

“Man kan blive stærkere ved at spille E 
Sport på kognitive og sociale 

kompetencer når man skaber noget 
sammen med andre. Og så har man det 

sjovt og leger.” (Selvstændig)



Fritidsjob

”De unge får konkret arbejdserfaring og 
får styrket deres arbejdskompetencer ved 

at prøve kræfter med forskellige typer 
lønnet opgaver i kulturhuset, der klæder 

dem på til at forstå de skrevne og 
uskrevne spilleregler på arbejdsmarkedet 

og styrker deres 
arbejdskompetence” (Civilsamfundsaktør)

”Det er tanken, at fritidsjobbet skal være 

en del af skoleskemaet og dermed indgå i 
den unges læringsrum. Det giver 

mulighed for flere typer virksomheder i 
netværket og er i første omgang mere 

overkommeligt for den unge, hvis det ikke 
er efter skole.” (Kommunal aktør)



Afrunding
Samarbejdskonstellationerne
• overtal af civilsamfundsaktører, efterfulgt af offentlige aktører 
• bredt samarbejde på tværs af aktørgrupperne 

Geografisk overblik (indsatslokationerne)
• stor koncentration omkring region Hovedstaden og region Midtjylland (Kbh og Aarhus) 
• manglende sammenhæng mellem ansøgernes indsatsområder og der hvor de udsatte unge 

bor 

Udfordringerne
• udfordringerne i ansøgningerne kan i høj grad spejles med udfordringerne fra debatoplægget 
• misbrug anses som et af de grundlæggende problemer 
• kombinationen af flere udfordringer som udgør den store problematik. 

Løsningsforslag
• vedvarende helhedsorienteret løsninger som kan øge de unges livsmestring 
• bred anvendelse af mentorer i indsatserne 
• inddrage de unge og tilpasse indsatserne på et individuelt niveau



Tak




