
En människa är ingen fyrkant
Vägval ungdom och Mötesplats unga
För deltagaren Lo Söderkvist blev mötet med Vägval ungdom kortvarigt. 
Inom två veckor fi ck hon jobb. Att runda hörnen och se bortom stuprören 
är en förutsättning för att nå framgång, menar projektledare Azarina 
Bäckström i Upplands Väsby.

R E P O R TA G E :  V Ä G V A L  U N G D O M  O C H  M Ö T E S P L AT S  U N G A  I  V Ä S B Y

Vägval ungdom erbjuder ungdomar 
mellan 16 och 24 år coaching, 
studie- och yrkesvägledning samt 
kontaktvägar till andra myndigheter 
och enheter i kommunen. Syftet är 
att ge unga utan sysselsättning i 
Upplands Väsby vägledning och stöd 
inför framtiden. 
För att bättre nå ensamkommande 

och unga i åldern 20–24 år via upp-
sökande verksamhet fi ck projektet 
Mötesplats unga i Väsby bidrag från 
Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor. En ungdoms-
ambassadör har projektanställts 
som besökt skolor och drivit 
marknadsföringsinsatser.
– Mötesplatser har skapats utifrån

ungdomars önskemål, i samarbete 
med en referensgrupp av unga, som
självförsvarskurs för tjejer och data-
spelsnatt. Vi når ensamkommande, 
många har erbjudits praktikplatser 
och mentorskap, men trots att vi 
ökat synligheten lokalt kvarstår 
svårigheter att nå unga i åldern
20–24 år. System saknas för att få 
fram aktuella uppgifter om dessa 
individer, konstaterar Azarina 
Bäckström, projektledare för Vägval 
ungdom. 
Deltagare slussas till Vägval 

ungdom via bland andra 
kommunala aktivitetsansvaret 
(KAA), socialpsykiatrin, barn- och 
ungdomspsykiatrin och andra 
enheter inom kommunen. Vissa 
unga tar själva kontakt. Andra når 
Vägval ungdom efter föräldrarnas 
påtryckningar. 

– Många är inte redo för krav som 
syftar till att påbörja studier eller 
arbete i början av en kontakt. Vissa 
har legat hemma ett år. Vägval 
ungdom strävar efter att riva 
hinder. Vi börjar med att kartlägga 
nätverk, fritid, familjerelationer och 
deltagarens tankar inför framtiden. 
Myndigheter som möter unga långt 
bort från arbetsmarknad och studier 
behöver runda hörnen. Skapa en plan 
för ungdomen, istället för fem. En 
människa är ingen fyrkant. 
– Att mötas utanför kontorsmiljö, 

samverka mellan myndigheter och 

att säkerställa att basbehoven är 
tillgodosedda, är några exempel på 
hur vi bör tänka bortom stuprören för 
att UVAS – unga som varken arbetar 
eller studerar – inte ska slås ut för all 
framtid, säger Azarina Bäckström. 
Saknas bostad och pengar – då 

måste insatserna i en ung människas 
liv fokuseras inom dessa områden 
först för att nå framgång: 
– Tillsammans med deltagaren 

hittas bästa lösningarna. Inget 
får tas för givet, som att alla 
har busskort. En deltagare hade 
exempelvis plankat för att ta sig 

För att bättre nå ensamkommande och unga i åldern 20–24 år via uppsökande 
verksamhet fi ck projektet Mötesplats unga i Väsby bidrag från MUCF. 



till arbetsförmedlingen. Nu ger 
vi stöd för bussbiljetter, men 
exemplet illustrerar individers olika 
förutsättningar och möjligheter. 
För deltagaren Lo Söderkvist 
fi ck Vägval ungdom snabbt stor 
betydelse. Det var handläggaren 
på social- och omsorgskontoret 
som förmedlade kontakt till Azarina 
Bäckström. Inom två veckor fi ck hon 
jobb. 
– Wow, perfekt! Så kändes det när 

jag fi ck veta att arbetspasset börjar 
23:20. Jag är nattmänniska. Äntligen 
får jag sovmorgon varje dag. Jag 
trivs i arbetslaget med blandade 
åldrar. 
Tiden mellan studentfl aket och 

första arbetspasset i oktober blev 
relativt kort för Lo Söderkvist. Ändå 
hann tvivlet inför framtiden börja 
gro. Tystnaden från arbetsgivare blev 
tärande. 
– Första månaden uppskattade jag 

vilan efter skolavslutningen, sen blev 
det tungt. Jag behövde pengar till 
hyran hemma, ville bidra till familjen. 
Jag gick på alla jobbmöten, anmälde 
jobbintresse på mataff ärer och 
sände över fyrtio jobbansökningar 
till tjänster inom exempelvis 
barnomsorg, restaurang och städ. 
Endast en zooaff är hörde av sig och 
tackade för min ansökan, berättar 
hon. 
Det var företaget Postnord som 

kontaktade Vägval ungdom för att 
utöka personalstyrkan i samband 
med en arbetstopp. Lo Söderkvist tog 
chansen direkt när projektledaren 
uppmuntrade henne att söka. 

Två utbetalningar från social- och 
omsorgskontoret hann det bli innan 
första lönen. 
– Vägval ungdom och socialtjänsten 

gjorde allt för att hjälpa. Vi 
samarbetade verkligen. Två möten 
med Azarina byggde upp mitt 
självförtroende. Gå till henne för 
stöd, det hälsar jag mina vänner som 
är i samma situation som jag nyligen 
lämnat bakom mig. Idag har jag varit 
anställd en månad.

Vägval ungdom och 
Mötesplats unga i Väsby

Vägval ungdom arbetar med att 
ge stöd och vägledning för unga 
mellan 16 och 24 år som är utan 
sysselsättning. Vägval ungdom 
startade 2014 som ett samarbete 
mellan Upplands Väsby kommun 
och Arbetsförmedlingen. Nu är 
det en befi ntlig verksamhet i 
kommunen som har nära kontakt 
till det lokala näringslivet.
Projektet Mötesplats unga i Väsby 

fokuserar på ensamkommande 
och unga i åldern 20–24 år via 
uppsökande verksamhet. 

– Wow, perfekt! Så kändes det när jag fi ck veta att arbetspasset börjar 23:20. Jag är nattmänniska.
Äntligen får jag sovmorgon varje dag. Jag trivs i arbetslaget med blandade åldrar, säger Lo Söderkvist

...trots att vi ökat synligheten lokalt 
kvarstår svårigheter att nå unga 
i åldern 20–24 år. System saknas 
för att få fram aktuella uppgifter 
om dessa individer, säger Azarina 
Bäckström, projektledare. 
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