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Unge på kanten
En analyse af udsathed, behov og ønsker blandt socialt marginaliserede unge.
Stikord
Unge, værested, NEET, risikofaktorer, mental sundhed, inddragelse af ungeperspektiv,
tværfaglighed.
Baggrund
I et forskningsprojekt som udføres i et samarbejde mellem Aalborg kommune og Aalborg
universitet sættes fokus på unge over 18 år som ikke er i job, uddannelse eller træningsforløb. De
unge er tilknyttet et værested, som er omdrejningspunkt for forskningsprojektet og som har
samarbejde med en række tværfaglige instanser fx uddannelsesinstitutioner, virksomheder, UU
vejledere, sundhedspersonale.
De nordiske lande er bedre end gennemsnittet for EU når det handler om generelt at sikre unges
overgang fra ungdom til voksendom i arbejde, uddannelse eller træning. Der er dog samtidig
grupper af unge, som har meget svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet og derfor er i risiko
for at havne i ’udenforskab’. Den omtalte ungegruppe defineres i forskningssammenhæng NEET
(Not in employment, education or training) og gruppen er ekspanderende. Artiklen undersøger de
definerende risikofaktorer, der omtales som kendetegnende for målgruppen ud fra hypotesen om at
der er mere og andet på spil end beskæftigelsesrelaterede problematikker og de gængse
risikofaktorer som i forskningssammenhænge anvendes som betegnende for målgruppen. Vi
argumenterer således for at der er behov for anden viden end den vi får når vi kigger på de klassiske
risikofaktorer. Artiklen undersøger hvilke mønstre der kendetegner de unge og deres
problematikker ud fra en tværfaglig optik for at opnå viden om: Hvem de unge er, hvad de har brug
for og ønsker at opnå?
Projektet er et eksplorativt studie, der tager udgangspunkt i en kombination af kvantitative og
kvalitative data.
- Kvantitative data trækkes på Sundhedsprofilen 2010 og 2013 og giver et generelt billede af
målgruppen i det konkrete geografiske område på en lang række parametre bl.a. mental
sundhed, mistrivsel, stress og isolation.
- Kvalitative data er baseret på interview af de unge på Værestedet og fokuserer på deres
historie, deres problemforståelse, ’udenforskab’, sociale netværk mv.
Artiklen skrives indenfor en ressourceorienteret forståelses ramme og teoretiske perspektiver
udspringer af de induktivt baserede data og analyser.

