
ET SAMFUND  
MED UFORLØST  
POTENTIALE
Knap 50.000 unge i alderen 15-24 år står uden job og er ikke undervejs eller 
færdige med uddannelse. Sådan har det været i årtier — på trods af adskillige 
reformer. Tusindvis af unge får aldrig forløst deres potentiale, men kobles 
langsomt af samfundets fællesskaber. Det har enorme konsekvenser. Både for 
den enkelte unge, som ender på kanten af samfundet med markant dårligere 
livsvilkår end de unge, der får en uddannelse eller kommer i arbejde. Og for  
vores samfund. Både fordi det koster mange milliarder kroner hvert år, at så 
mange står udenfor fællesskaberne. Og fordi ekskluderingen af denne gruppe  
går imod grundlæggende værdier i vores demokrati og velfærdssamfund. 

Unge, der har haft svært ved at finde vej til uddannelse og job, peger selv på, 
at der er noget grundlæggende galt med måden, vi har skruet vores systemer 
sammen på. I stedet for at få en stærk hånd i ryggen, bliver man som ung med 
udfordringer skubbet uden for. Fordi man ikke passer til systemets kasser. Fordi 
man oplever at være under konstant pres og mistrives, uden at møde forståelse, 
hjælp og støtte fra systemet. Og fordi hjælpen, på trods af gode intentioner,  
alt for ofte gives på systemets præmisser frem for den unges. 



Sådan kommer vi videre herfra
En Vej Til Alle mobiliserer interessenter, beslutningstagere og praktikere til fælles engagement og 
ejerskab til udfordringen. Sammen med unge. 

Vi skal handle selv — og vi skal inspirere til politisk prioritering og nytænkning.

Reformkommissionen ventes i slutningen af 2022 at komme med sine anbefalinger til, hvordan man 
løser udfordringen, at knap 50.000 unge konstant står udenfor job og uddannelse. Når kommissionen 
har offentliggjort sine rapporter er stafetten givet videre til beslutningstagerne. Koalitionen arbejder 
for, at beslutningstagerne griber stafetten -- og lytter til unges perspektiver. 

Men hvis vi skal lykkes med at løse denne udfordring, som årtiers reformer ikke har gjort, er der brug  
for en ny tilgang til reformer. Vi tror på, at vi i langt højere grad skal forbinde politik med praksis, og 
kontinuerligt lære om, hvad der virker. Derfor lægger vi op til en indsats på alle niveauer, hvor vi sam-
men med eksperter, praktikere, embedsværk og ikke mindst unge selv arbejder sammen om at skabe 
nye løsninger -- og lære af hinanden undervejs. 

Vi ved, at mange kommuner, organisationer, uddannelsesinstitutioner og virksomheder allerede  
arbejder med at løse denne udfordring. Og at mange indsatser allerede gør en forskel. Men vi skal  
blive bedre til at udbrede det, der virker -- og lære af hinanden. 

Så hermed en invitation — og en opfordring — til at bidrage til det videre arbejde med at skabe  

En Vej til Alle!

Som samfund kan vi ikke leve med, at knap 50.000 unge konstant står uden for. Vi har en fælles op-
gave i at skabe en vej til alle: Veje til fællesskaber, uddannelse og job for alle unge — uanset baggrund 
og vilkår. Ingen kan løse dette komplekse problem alene. 

Derfor har vi taget initiativ til koalitionen En Vej til Alle, som samler nøgleaktører på tværs af sektorer. 
Vi kender ikke alle svarene. Men vi deler ambitionen om, at vi skal skabe en vej for alle unge.
 

  Vi tror på, at unge stemmer skal have en central plads i  
udviklingen af løsningerne.  

  Vi tror på, at det offentlige, det private erhvervsliv og civil- 
samfundet skal tage fælles ansvar, samarbejde og handle.  

  Vi tror på, at forandringer skal skabes på både policy og 
praksis niveau -- og at vi skal turde eksperimentere os frem. 

En Vej til Alle



Tænk hvis jeg havde fået 

hjælp, inden det udviklede 
sig til en diagnose.

Tænk hvis der altid var  
voksne, som spørger, hvordan 

børn og unge har det, og hjælper 
dem, der har det svært.

Tænk hvis alle ikke 

skulle lære det samme, og vi 

var sikre på, at alle synes det 

var sjovt at gå i skole.

Tænk hvis alle børn og  

unge kunne se formålet  
med undervisningen.

Tænk hvis der var tid til  
at tvivle og plads til at gå 

andre veje.

Tænk hvis jeg selv kunne 

vælge, hvad jeg skal have 

hjælp med, og hvem der skal 

gøre det.

Tænk hvis jeg havde adgang 
til et team af kompetente 

mennesker, som kunne vejlede 
og hjælpe mig med det, som 

motiverer mig.

Tænk hvis der var fokus på 
motivation fremfor karakterer.

Tænk hvis der havde været  
plads til forskelligheder i min  

skole og jeg havde været en del  
af fællesskabet, selvom jeg har 

 nogle udfordringer.

5 kerneudfordringer

Dårlig vejledning

Ensformig
undervisning

Vi trives
ikke

Konstant
(tids)pres

Ikke plads til sæ
rlige behov

Unge erfaringseksperter har peget på fem kerneudfordringer, som spænder ben  
for at unge finder vej til uddannelse, job og fællesskaber -- og delt deres visioner for,  

hvordan vi skaber en vej til alle unge.



10 ANBEFALINGER

Her skal vi sætte ind

Giv unge beslutningskompetence 
Lad unge bestemme, hvordan de finder deres egen vej til uddannelse, job og fællesskaber med 
systemet som faglig sparringspartner. Gør det obligatorisk at planer, aktiviteter og krav udvikles i 
samarbejde med den unge.

Skift succeskriterier og drop hastighed
Fokusér på unges trivsel, erfaringsdannelse og livsmestring fremfor fokus på at komme hurtigt i gang 
med uddannelse. Skab rum til at unge finder frem til deres interesser, styrker og kompetencer i eget 
tempo. 

Prioritér positive relationer og fællesskaber
Lad unge blive en del af udviklende miljøer, hvor man skaber noget sammen. Hvor man får rolle- 
modeller, relationer og en begyndende arbejdsidentitet. Og giv mulighed for at relationer kan følge 
den unge i overgangene. 

Invester helhedsorienteret i unge
Gør hjælp tilgængelig, før problemer vokser sig store -- og styrk sammenhængen og kontinuiteten 
mellem fagpersoner, så unge føler sig hjulpet og forstået og kan se meningen i samarbejdet.

Unges møde med systemet

# 1

# 2

# 3

# 4

En Vej til Alle har i 2022 tilvejebragt et vidensgrundlag for koalitionen baseret på unges egne erfaringer 
og analyse af virksomme ingredienser i ungeindsatser på tværs af civilsamfund, erhvervsliv og den 
offentlige sektor. Det vidensgrundlag er afsæt for 10 anbefalinger til, hvor vi på både policy og praksis 
niveau kan skabe forandringerne.

Jeg har tænkt på, om det er os, der har nogle udfordringer, 
der skal tilpasse os systemet, eller er det systemet, der skal 
tilpasse sig os?

”
”

(Ung erfaringsekspert)



Udvid rammerne for uddannelses- og beskæftigelsesrettede aktiviteter
Prioritér aktiviteter, som skaber en positiv udvikling for den unge -- selvom det ikke fører direkte 
til uddannelse og job. Styrk kontaktpersoner og sagsbehandleres blik for og evne til at bygge bro til 
civilsamfund og virksomheder.

Anvend nye styringsværktøjer
Drop proceskrav i sagsbehandlingen og til indsatser og inspirer i stedet til gode løsninger ud fra 
forskningsviden og god praksis. Lad arbejdet stå på et fundament af fælles mål på tværs af aktører, 
der fokuserer på unges trivsel, udvikling og sociale liv. Giv plads til lokal variation, ejerskab og metode- 
udvikling. 

Gør virksomheder og civilsamfund til strategiske udviklingspartnere
Opbyg partnerskaber med virksomheder og civilsamfund, der kan skabe værdifulde fællesskaber  
og lærings- og udviklingsmiljøer for og med unge. 

Gentænk finansieringsmodeller
Erstat udgiftslogikken med en investeringslogik i alle aktiviteter — uanset om en ung deltager i en 
social indsats, beskæftigelsesrettede aktiviteter eller uddannelse. 

Systemiske forudsætninger

# 5

# 7

# 6

# 8

Tilgangen til forandring

# 9

# 10

Åbn op for nye samarbejdsformer og samarbejdsrelationer
Først og fremmest med unge, der skal involveres i alle faser for at sikre, at vi udvikler løsninger, der 
tager afsæt i deres situation og integrerer deres ideer og livsperspektiver. Men også på tværs af 
kommuner, organisationer og virksomheder for at skabe nye løsninger med inddragelse af ressourcer 
fra hele samfundet.  

Vær tæt på praksis
Udforsk og lær om nye muligheder ved systematisk at teste og eksperimentere med ideer og anta-
gelser med dem, der skal realisere dem i praksis. Prioriter tæt samarbejde med fagprofessionelle og 
praksisindsatser, så policy og praksis kobles tættere sammen.

Der skulle have været en form for konsensus om, at det  
er okay at tage sig tid, at den bedste vej ikke nødvendigvis  
er den lige vej.

”
”

(Ung erfaringsekspert)



Indspil til Reformkommissionen

Bilag 2

Ungefortællinger
Indspil

Bilag 1 

Te
ma

er 
på tværs af fortællingerfra 49 unge

Bilag 3

Analyse af virksomme ingredienser

i ungeindsatser

Hvem er En Vej til Alle

Modstrøm, Akademiet for Social Innovation, SUS - Socialt Udviklingscenter, Bikubenfonden, Copenhagen Dome 
og Tuborgfondet har taget initiativ til En Vej til Alle, som mange flere aktører allerede har bidraget til -- og som 
vi håber, at mange flere forhåbentligt vil være en del af.

Derfor har vi nedsat et fælles udviklingssekretariat, som vil mobilisere en større forandringskoalition og 
bidrage med viden og erfaringer til igangsættelse af indsatser og nye læringsfællesskaber. 

Alle nuværende og kommende deltagere i udviklingssekretariatet er dybt optaget af og beskæftiger sig med 
det komplekse problem ’unge uden job og uddannelse’ og har hver især styrkepositioner, ressourcer og kompe- 
tencer indenfor social og systemisk forandring.

Vil du vide mere -- og være med -- så kontakt Clara Dawe, programleder i Akademiet for Social Innovation, 
mobil: 24 21 85 95 — e-mail: clara@afsi.dk

https://issuu.com/bikubenfonden/docs/et_samfund_med_uforl_st_potentiale_-_indspil_til_r
https://issuu.com/bikubenfonden/docs/bilag_1._temaer_p_tv_rs_af_fort_llinger_fra_49_un
https://issuu.com/bikubenfonden/docs/bilag_2._ungefort_llinger
https://issuu.com/bikubenfonden/docs/bilag_3._analyse_af_virksomme_ingredienser_i_ungei
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