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Dialog om arbetslösa ungdomar i Vivalla. Hur ska vi jobba 
tillsammans för att minska ungdomsarbetslösheten i Vivalla? 
 

Deltagare 
Från Örebro kommun 
Kenneth Nilsson, Ordf. Kommunstyrelsen 
Anna Andersson, Chef på nya socialkontoret i Vivalla 
Mikael Ramnerö, områdeschef Arbete och försörjning 
Bo Andersson, AME 3 - Arbetsmarknadsenhet 3 
 

Från Afrikas Horn Kulturcenter 
33 somaliska mammor i Vivalla 
Yusuf Abdow 
 

Mötesplats 
Afrikas Horns Villa, Strofgatan 5H 
Måndag den 21 november 
 

Syftet med dialogen 
Syftet var att lyfta upp mammornas oro om sina barns framtid och ta nästa steg för att 
utveckla samverkan mellan Örebro kommun och föreningen samt börja diskutera hur vi kan 
hjälpas åt varandra för att minska ungdomsarbetslösheten Ett annat syfte var att lyfta upp 
ödet med unga som varken arbetar eller studerar 
 

Sammanfattning av dialogen 
I forskningsrapporter påtalas arbetslöshetens negativa återverkningar på människors 
livskvalitet. Särskilt betydelsefulla för människors livskvalitet är tidsstruktur, sociala 
kontakter, identifiering med kollektiva strävanden, social status och regelbundna aktiviteter. 
Arbetslöshet har negativ inverkan på levnadsförhållanden och självupplevd livskvalité, något 
som i förlängningen bidrar till förstärkt social marginalisering och tilltagande ohälsa. Det är 
viktigt att se hur olika exkluderande faktorer hänger ihop och förstärker varandra. De med 
ofullständig utbildning har ofta vuxit upp i miljöer som kännetecknas av mångfald och sociala 
problem. Med anledning av detta ville somaliska mammor i Vivalla skapa dialog kring de här 
ungdomarnas livssituation och vad vi kan göra för att stödja och hjälpa dessa ungdomar till 
arbete eller studier. 
 
De ungdomar som mammorna ville att vi ska uppmärksamma är en grupp av ungdomar som saknar 
ofta de grundläggande sociala och praktiska färdigheter som krävs för att bedömas som 
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anställningsbara av arbetsgivare. Det är en spretig grupp med diffus problematik. En del ungdomar är 
omogna, andra mår dåligt, sjukskriver sig, återkommer och sjukskriver sig igen. Det är troligt att en 
del ungdomar bär på odiagnostiserade funktionshinder. Som sagt ungdomsgruppen som varken 
arbetar eller studerar är heterogen. Riskfaktorer och omständigheter som har samband med att 
unga är utanför utbildning och arbete är att de  

• har egna psykiska eller sociala problem,  

• har blivit föräldrar i tonåren,  

• har varit utsatta för kränkningar och mobbning i skolan,  

• är födda utomlands och har vistats i Sverige kort tid,  

• har missbruksproblem, eller  

• har erfarenhet av kriminalitet 

 
Gemensamt är en låg självkänsla och avsaknad av tilltro till sina egna möjligheter. Många ungdomar 
saknar gymnasieutbildning, andra har avslutat gymnasiet men saknar betyg i ett eller flera ämnen. 
Sammantaget kan vi se att dessa ungdomars utanförskap kan bestå av en eller flera exkluderande 
faktorer som hindrar eller utestänger dem från arbete eller utbildning. Ungdomarnas egna berättelser 
bekräftar att de vanligaste orsakerna till utanförskapet är brist på sociala kontakter, bristfällig 
utbildning, liten arbetslivserfarenhet men att det även finns individuella orsaker, t.ex. missbruk eller 
psykisk ohälsa som bidrar till att förstärka utanförskapet. En gemensam nämnare är att ungdomarna 
saknar riktning mot ett mål. För att bryta passivitet och utanförskap måste man veta vart man vill, man 
måste tro på att man kan ta sig dit och man måste förstå att ingen annan kan bära en dit man ska.  
 
Föreningen Afrikas Horn Kulturcenter och somaliska mammor i Vivalla är överens om att det 
behövs en kraftsamling från oss alla vuxna, kommunen och arbetsförmedlingen för att minska 
ungdomsarbetslösheten. Mot denna bakgrund anser Afrikas Horn Kulturcenter tillsammans 
med somaliska mammor i Vivalla att det är viktigt att man skapar diskussion kring 
ungdomsarbetslösheten i Vivalla. 

 

Slutsatser, utmaningar och förslag 
Bilden av ungdomsarbetslösheten i Örebro kommun. Det förbättrade arbetsmarknadsläget 
kommer inte alla ungdomar till del. Det finns stora grupper av unga som även i högkonjunktur 
har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. I första hand gäller det unga som saknar en 
fullständig gymnasieutbildning och unga som är födda utanför Europa eller har en funktionsn 
dra nytta av allas inneboende kunskaper edsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Gapet 
mellan dem som står nära arbetsmarknaden och dem som står längre ifrån blir allt större. Det 
är därför viktigt att fortsätta arbetet med att långsiktigt förbättra möjligheterna för unga att 
etablera sig på arbetsmarknaden. 
 
Efter nästan två timmar samtal och dialog kan vi sammanfatta att det var tydligt att båda Kenneth 
Nilsson tillsammans med personalen från Örebro kommun och mammorna var överens om följande 
punkter: 
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• Dialogen inleds av Mahdi, ordf. Afrikas Horn och kulturcenter. Mahdi informerarede 
om det förebyggande arbete som föreningen gör för att motverka utanförskap och 
marginalisering av unga i Vivalla. 

• Kenneth Nilsson, Anna Andersson, Chef på nya socialkontoret i Vivalla, Mikael 

Ramnerö, områdeschef Arbete och försörjning, Bo Andersson har var och en pratade om 
vilka är de insatser som görs redan för ungdomar i Örebro kommun. 

• Individuella ansvaret. Vi vuxna kan hjälpa till men det är ungdomar själva som måste vara 
aktiv, hungriga och ambitiösa för att lyckas med arbetsmarknaden- 

• Det lönar sig att samarbeta! Det krävs samverkan mellan olika verksamhetsområden, 
kommuner och ideella krafter för att få till stånd insatser för de unga som varken arbetar eller 
studerar. 

• Vi måste hjälpas åt varandra för att identifiera de ungdomar 16-25 år som varken studerar, 
arbetar eller som är undersysselsatta 

• Vi måste sluta se en människa som ett problem som kräver en lösning. Kenneth Nilsson 
nämnde utbildning och kunskap som två faktorer som leder till arbete. 

• De bästa vägarna till integration går genom arbete och utbildning. Vi måste riva hinder och 
öppna möjligheter. Vi måste arbeta på sådana sätt att vi frigör människors inneboende kraft. 

• En del ungdomar som inte har slutbetyg från gymnasium, skäms att fortsätta på Komvux. 
Anledningen är enligt en mamma att ungdomarna skäms att studera med nyanlända vuxen. 

• Insikten om att det förekommer etnisk diskriminering i Sverige är relativt ny. Många 
ungdomar känner dold diskriminering på arbetsmarknaden enligt en av mammorna. Keneth 
visade hur upprört han blir när han hör att folk blir utsatt av diskriminering. Han sa att det 
finns stor brist på arbetskraft i Sverige. 

• Arbetslöshet under ungdomsåren ur ett folkhälsoperspektiv är ett av de allra allvarligaste 
problemen i dagens samhälle. Vi vill inte förlora en hel generation av ungdomar i 
arbetslöshet, hävder en annan mamma. 

• Vi kom också överens om att skriva en lista av ungdomar som är i behöv av särskilt stöd. 

 

Vid pennan 
Afrikas Horn Kulturcenter 
Mahdi Ahmed sh. Mohamud, 0764968008 


