
 
MÅLSÄTTNINGAR 

 

Den första målsättningen är att generera ny 
kunskap om unga arbetslösas livssituation, deras 
livsprojekt, deras identitetsutveckling, intensiteten 
och kvalitén av deras sociala relationer, deras 
politiska deltagande samt deras inställning till 
politiska institutioner och samhället i stort.  

Den andra målsättningen är att öka kunskapen 
om social och politisk uteslutning av unga 
arbetslösa. Projektet syftar till att få bättre 
förståelse för om arbetslöshet ovillkorligen leder 
till unga människors marginalisering från eller 
uteslutning ur det sociala och politiska livet.  

Den tredje målsättningen är att skapa nya 
kunskaper om olika möjligheter för social och 
politisk integration av unga arbetslösa. Dessa 
kunskaper ska kunna användas av såväl offentliga 
myndigheter som fristående välfärds-
organisationer för att förbättra ungdomars 
integration i det sociala och det politiska livet. 
Projektets syfte är att tillhandahålla större 
kunskap i unga arbetslösas villkor och fram-
tidsutsikter för social integration. 
 

 
PROJEKTETS DESIGN 

 

Projektet består av tre delar. 
Dels en teoretisk ram som kombinerar olika 

förklarande faktorer (offentliga riktlinjer och 
institutioner, det organiserade civila samhället 
samt den individuella situation de arbetslösa 
befinner sig i) samtidigt som olika sorters 
uteslutning (politisk och social) samt individens 
hälsa och välmående tas i beaktande. 

Dels en gränsöverskridande jämförande 
struktur som innefattar sex europeiska städer i 
länder med olika institutionella inställningar till 
och strategier mot arbetslöshet:  

 
• Genève – Schweiz 
• Berlin – Tyskland 
• Turin – Italien 
• Lyon – Frankrike 
• Karlstad – Sverige 
• Kielce – Polen 

 
Slutligen en integrerad metodologisk ansats 
baserad på flera olika sorters källor och metoder, 
såväl kvantitativa som kvalitativa. 
 
 
 

 
ARBETSPLAN 

 

1. Institutionell analys. Insamling av 
information om statliga riktlinjer och 
praktiker. 

 
2. Organisatorisk enkätundersökning. 

Insamling av information om aktiviteter i 
och nätverk av de organisationer som 
arbetar med arbetslöshet. 

 
3. Individuell enkätundersökning. Insamling 

av information om unga arbetslösa 
människors situation, deras attityder och 
deras beteende. 

 
4. Djupgående kvalitativ analys. Till-

handahållande av en detaljerad redo-
görelse av den sociala och politiska 
uteslutningen av unga arbetslösa, som 
baseras på en kvalitativ analys av deras 
individuella livssituation. 

 
5. Analys på EU-nivå. Studera mål, strategier 

och problem med EU-riktlinjer och 
praktiker runt ungdomsarbetslöshet. 
 

6. Policy och praktiska implikationer. Sprida 
forskningsresultaten och dess praktiska 
implikationer. 

 
 



 

 
 
 

SAMMANFATTNING 
 
Younex strävar efter att vinna ny kunskap om de 
orsaker och processer som har samband med 
förändringar av social och politisk uteslutning av 
arbetslösa ungdomar.  
 
Projektet har tre målsättningar:  

• Att skapa ny kunskap om ungdomsarbets-
löshet; 

• Att öka kunskapen om den sociala och 
politiska uteslutningen av unga arbetslösa; 

• Att ge insikt i möjliga vägar för att integrera 
arbetslösa ungdomar socialt och politiskt. 

 
Forskningsstrategin innehåller tre viktiga särdrag. 
För det första har den en jämförande ansats där 
olika exempel från deltagarländerna lyfts fram. För 
det andra är forskningsstrategin multidimensionell 
och analyserar effekter av europeisk, nationell 
eller lokal policies har på arbetslösas sätt att 
hantera sin situation. Slutligen är 
forskningsprocessen interaktiv. Den förenar olika 
former av expertis och kunskap samt möjliggör 
överförandet av vetenskapliga upptäckter till 
policyrekommendationer.  
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