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Kapitel 1  

Ett utvärderingsuppdrag 

Bakgrund 
Föreliggande rapport är en utvärdering av en ettårig tilläggsfinansiering av projektet, Griffin Plug In 
(Griffin), som finansierats av Europeiska Socialfonden (ESF). Fem skånska kommuner har varit 
engagerade i och även medfinansierat projektet. Som belyses i kapitel 2 kan Griffin ses som en fortsättning 
på ett annat nationellt ESF projekt, Plug In 2.0 (Plug In), som merparten av de deltagande kommunerna i 
Griffin också deltog i. Plug In varade mellan 2015-2017 och fokuserade på att få ungdomar mellan 15-24 
att återuppta och slutföra sina studier. Att särskilja effekter av Griffin från Plug In för de kommuner som 
varit engagerade i båda är inte helt enkelt, varför denna utvärdering färgas av ackumulerade erfarenheter 
från båda projekten och således också täcker mer än ett år.   
 
Båda projektens övergripande mål har varit att med hjälp av ett individcentrerat arbetssätt få unga 
individer som är utan sysselsättning (dvs studier eller anställning/praktik) att få sysselsättning och därmed 
bättre förutsättningar till att undvika ett liv i utanförskap. Ambitionen har vidare varit att bedriva arbetet i 
nära samverkan mellan berörda kommuner, Arbetsförmedlingar, näringsliv och Försäkringskassan.  
 
Denna utvärdering fokuserar på det arbete som genomförts inom ramen för Griffins förlängning. 
Bromölla, Klippan och Svalöv har under denna tid riktat sitt intresse mot unga individer i spannet 15-29 
år. Lund, som tidigare bara riktat intresset mot individer inom ramen för det kommunala 
aktivitetsansvaret, har under avtalets förlängning också arbetat med individer mellan 20-24 år.  
 

Utvärderingsuppdraget specificerat 
Utgångspunkten för förlängningen av Griffin var är att de arbetsmetoder och samverkansformer som 
använts sedan start i projektet även kunde tillämpas för kommunernas nya målgrupper. Målen för den 
förlängda projekttiden modifierades och anpassades till de tillkommande deltagarna enligt nedan: 
 

• 5 % (i gruppen 15-24 år) påbörjar/återupptar studier inom gymnasieskola och erhåller 
betyg/poäng 

• 50 % (främst för individer mellan åldern 20-24 och 25-29) påbörjar/återupptar studier inom 
vuxenutbildning (VUX) och erhåller betyg/poäng. 

• 10 % påbörjar studier inom t.ex. folkhögskola 
• 10 % påbörjar praktik 
• 15 % påbörjar anställning 
• 10 % erhåller annan sysselsättning syftande till studier och/eller praktik 

 
Föreliggande utvärdering syftar till att utvärdera projektets måluppfyllelse enligt ovan och identifiera 
kvalitativa framgångsfaktorer för att lyckas med de ambitioner som funnits med Griffin. Utvärderingen 
följer också upp i vilken mån Vellinge, som avstod från att ansöka om tilläggsfinansiering, har lyckats givet 
sin målbild fram till den 30/6 2018. Av särskilt intresse har det också varit att följa upp i vilken mån, och 
hur, kommunerna lyckats arbeta mot åldersgruppen 25-29 år.  
 

Metodologiska utgångspunkter 
Utifrån ett utvärderingsperspektiv är det noterbart att de deltagande kommunerna både har startat med, 
och under projektets gång haft olika förutsättningar för att lyckas nå uppsatt måluppfyllelse, vilket bör 
beaktas vid värdering av utfallet. Utvärderingen av projektets kvalitativa utfall, d.v.s. i vilken mån, och hur, 
det har varit framgångsrikt, baseras på data huvudsakligen insamlad via intervjuer med projektets 
kontaktpersoner i de deltagande kommunerna. Totalt har 13 intervjuer genomförts, varav 10 med 
kontaktpersoner och tre som satt i projektets styrgrupp. Tre av intervjutillfällena med kontaktpersonerna 
var gruppintervjuer.  
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Ambitionen att även intervjua aktörer från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kom på skam. 
Huvudsakligen beror det på externa faktorer utanför projektets påverkan. Det visade sig till exempel att 
Arbetsförmedlingens stora omorganisation inföll under projektets tidsram och därmed påverkade den 
relation som deltagande kommuner lyckades etablera med berörd Arbetsförmedling. Det har också varit 
svårt att intervjua deltagare. Två deltagare kunde tänka sig ställa upp för intervju efter samråd med 
deltagarens kontaktperson. En av dessa svarade aldrig på telefonsamtal, medan intervjun med den andra 
deltagaren genomfördes vid samma tillfälle som intervjun med berörd kontaktperson genomfördes.  
 
Data rörande projektets kvantitativa utfall har levererats av deltagande kommuner och från Griffins 
projektledning (Kommunförbundet Skåne). Insamling av intervjudata genomfördes huvudsakligen under 
oktober 2018, d.v.s. några månader efter det att projektet avslutats. Tanken med detta var att deltagarnas 
insatser inom ramen för Griffin  skulle ha ”landat” och bearbetats bland de deltagande kommunernas 
kontaktpersoner. Det går att diskutera om denna insamling av data skedde för tidigt då många av de 
intervjuade i sina utsagor om projektet låg ganska nära den slutrapport som de bidragit till efter projektets 
slut. Å andra sidan var många också igång med andra projekt, såsom ”Hela vägen” som riktade sig mot 
unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, och ibland hade svårt att ”bara” prata om Griffin. I 
deras värld gick så att säga projekten ihop. 
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Kapitel 2  

Plug In 2.0 och Griffin Plug In – ett nära släktskap 

Hur det började 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) startade 2012 Plug In som ett nationellt projekt där åtta 
regioner och sammanlagt ett 70-tal kommuner ingick. Bakgrunden till att Plug In startades var att nästan 
20 % av eleverna som gick ut nionde klass saknade behörighet till gymnasiet och att cirka 33 % av 
gymnasieeleverna inte fullföljde sina studier.  

Det sätt som man arbetade på var att starta delprojekt i form av projektverkstäder i vilka nya metoder för 
att motverka studieavbrott prövades. I Plug In startades 80 delprojekt och i Plug In 2.0 startades 50 
delprojekt. Det etablerades också en digital plattform, PlugInnovation, där kunskap, forskning och 
erfarenheter samlades och som de som deltog i projekten kunde ta del av. 

De erfarenheter som drogs utifrån Plug In för att motverka studieavbrott var att det var viktigt att arbeta 
individcentrerat, vilket betyder att utifrån den enskilda individens behov utreda vad det är som hindrar 
eleven från att fullfölja sina studier. Detta gäller inte bara det som är kopplat till skolan utan även elevens 
privata sfär. För att lyckas med detta krävs det 

• Koll och uppföljning 
• Bemötande 
• Flexibilitet och  
• Samverkan. 

Dessa framgångsfaktorer har också varit vägledande för Plug In 2.0 och Griffin. Griffin Plugin startades 
av Kommunförbundet Skåne tillsammans med ett antal skånska kommuner. 

 

Deltagande kommuner i Griffin 
De deltagande kommunerna i Griffin startade upp sin verksamhet vid olika tillfällen under 2016 och 2017. 
Längst tid har arbetet pågått i Klippan (1/9 2016) samt Vellinge och Bromölla (1/10 2016). Lund och 
Svalöv startade 1/8 2017.  Det ursprungliga Griffin projektet var tänkt att löpa fram till årsskiftet 
2017/2018 med ett antal fastställda kvantifierade mål och i huvudsak riktat till unga individer mellan 15-24 
år. Genom en tilläggsutlysning från ESF gick det att ansöka om att få förlänga Griffin för tiden 1/6-2017 
till 30/6 2018. Förlängningen öppnade upp för såväl nya åldersmålgrupper (25-29) för insatserna som nya 
målsättningar (antalet inskrivna). Samtliga deltagande kommuner i Griffin, förutom Vellinge, beslutade att 
söka medel vid ESFs tilläggsutlysning .Vellinge gjorde bedömningen att de via Griffin redan etablerat 
fungerande samverkan och arbetssätt för att kunna driva arbetet utan projektstöd efter årsskiftet 
2017/2018.  
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Kapitel 3 

Resultat och diskussion 

Utvärdering av Griffins måluppfyllelse 
Som tidigare konstaterats skall utvärderingen fånga: 

• Måluppfyllelsen i berörda kommuner relativt förutsättningarna 
o 5 % (i gruppen 15-24 år) påbörjar/återupptar studier inom gymnasieskola och erhåller 

betyg/poäng 
o 50 % (främst för individer mellan åldern 20-24 och 25-29) påbörjar/återupptar studier 

inom vuxenutbildning (VUX) och erhåller betyg/poäng. 
o 10 % påbörjar studier inom t.ex. folkhögskola 
o 10 % påbörjar praktik 
o 15 % påbörjar anställning 
o 10 % erhåller annan sysselsättning syftande till studier och/eller praktik 

• Projektets framgångsfaktorer 
• Vellinges arbete i egen regi 
• Följa ny målgrupp 25-29 år. 

Nedan redogörs utvärderingens resultat i enlighet med ovanstående delar. Därefter följer en diskussion av 
Griffins resultat relativt projektets framgångsfaktorer. Kapitlet avrundas med en framåtblick som tar sin 
utgångspunkt i några kritiska frågor för det fortsatta arbetet med berörda unga. 

Kvantitativ måluppfyllelse 
När det gäller den kvantitativa måluppfyllelsen (se tabell 1) kan vi först konstatera att det inte är möjligt att 
göra någon uppdelning i olika åldrar då det inte redovisats på det sättet utan de siffror som redovisas gäller 
för hela åldersspannet 15 till 29 år. Det innebär att tolkningen av dessa måluppfyllelser måste göras med 
försiktighet. 

Tabell 1: Sysselsättning efter genomgången Griffin relaterat till mål 

 

Det första målet, att 5 % (i gruppen 15-24 år) påbörjar/återupptar studier inom gymnasieskola och 
erhåller betyg/poäng, uppfylls med råge i alla kommuner utom Lund (3 %).  

För det andra målet, att 50 % (främst för individer mellan åldern 20-24 och 25-29) påbörjar/återupptar 
studier inom vuxenutbildning (VUX) och erhåller betyg/poäng, är måluppfyllelsen mycket sämre. Inte en 
enda av de studerade kommunerna kommer i närheten av detta mål. 

För det tredje målet, att 10 % påbörjar studier inom t.ex. folkhögskola, är måluppfyllelsen bättre. Det är 
endast Vellinge (6 %) som ligger under denna nivå. Detta förklaras av att Vellinge fokuserade på de yngre 
målgrupperna. 

Mål
Till gymnasiala studier 5% 7 17% 30 20% 2 3% 14 23% 5 10%
Till studier på vuxenutbildning 50% 2 5% 19 12% 6 9% 6 10% 11 22%
Till andra studier 10% 10 24% 63 41% 7 11% 8 13% 3 6%
Till praktik 10% 3 7% 8 5% 7 11% 12 19% 4 8%
Till en anställning 15% 8 20% 7 5% 26 41% 6 10% 0 0%
Till förberedande insats inför studier, praktik eller arbete 10% 3 7% 18 12% 10 16% 3 5% 20 41%
Okänt 3 7% 8 5% 1 2% 8 13% 6 12%
Sjukskrivning/ Försäkringskassan 1 2% 0 0% 2 3% 5 8% 0 0%
Flyttat 4 10% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Annat 0 0 0 0 3 5% 0 0 0 0
Summa 41 153 64 62 49

Mål 40 115-120 50 40 45

Svalövs kommun Bromölla kommun Lunds kommun Klippans kommun Vellinge kommun 
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Det fjärde målet, att 10 % påbörjar praktik, uppfylls av två av kommunerna, Lund (11 %) och Klippan (19 
%). 

Det femte målet, 15 % påbörjar anställning uppfylls av Svalöv (20 %) och Lund (41 %). Vellinge har inte 
fått någon i anställning då de fokuserade på de yngre målgrupperna. 

Slutligen, det sjätte och sista målet, att 10 % erhåller annan sysselsättning syftande till studier och/eller 
praktik, uppfylls av tre kommuner, Bromölla (12 %), Lund (16 %) och Vellinge (41 %).  

Utfallet av de olika målen speglar de olika kommunernas förutsättningar att möta målen likväl som det 
också speglar vilka prioriteringar som gjorts inom de olika kommunerna. T ex kan man se att Vellinge inte 
har någon som fått anställning medan man å andra sidan med råge uppnått målet när det gäller 
förberedande insatser inför studier, praktik eller arbete. Likadant förhåller det sig för Bromölla som inte 
uppnått målen för praktik och anställning medan de med god marginal uppnått målet med andra studier. 

Det fanns också ett övergripande mål om hur många som skulle bli föremål för insatser i respektive 
kommun. Här kan vi konstatera att alla kommunerna uppfyller det i förväg satta målet. 

Om vi rensar för det bortfall som skett kan vi konstatera (se tabell 2) att även då uppfyller alla kommuner 
utom Svalöv målet om antalet personer som skulle vara föremål för insatser. Förklaringen till att Svalöv 
redovisar lite lägre siffror än övriga kommuner finns förmodligen i det faktum att Svalöv inte tidigare hade 
deltagit i Plug In och därför fick börja från scratch utan några tidigare upparbetade kanaler. 

Tabell 2: Sysselsättning efter genomgången Griffin (skäligt bortfall exkluderat)  

 

 

Framgångsfaktorer 
Vid gjorda intervjuer har det framkommit följande kvalitativa framgångsfaktorer: 

Snabba insatser, vilket betyder att insatser skall sättas in så snabbt som möjligt, något som i sin tur ställer 
krav på samverkan med egna och interkommunala skolor med tidig identifikation av eventuella 
avhoppare så att de som arbetar med frågorna vet vem som riskerar att trilla ur systemet. Systematisk 
kartläggning av individer är en annan framgångsfaktor. Det innebär att det skall ske en individuell 
kartläggning över varför problemen uppstått, inte bara avseende situationen i skolan utan kartläggningen 
skall också fånga situationen i den privata sfären. Allt i meningen att individuella insatser skall kunna sättas 
in. För att till stånd den individuella kartläggningen av individerna krävs det att det skapas en skapas 
goda relationer och ett förtroende mellan de inblandade från kommunen och deltagaren. Detta krävs 
också för att de insatser som man kommer överens om skall kunna få avsedd verkan. Ytterligare en 
framgångsfaktor, framförallt för att kunna identifiera de lite äldre som kan vara i behov av insatser, är en 
stärkt kontakt med socialtjänsten i kommunen. Att ha bra kontakter och arbeta med det lokala 
närings- och föreningslivet har också varit en framgångsfaktor då det på så sätt har varit lättare att 
introducera deltagarna i arbetslivet. Bra lokaler där man kunnat träffa deltagarna och umgås på ett 
avslappat sätt har också varit en framgångsfaktor. Båda de sistnämnda punkterna återkommer vi till lite 
längre fram under diskussion. En initial framgångsfaktor har varit de eldsjälar som funnits i de olika 
kommunerna. Detta är dock inte helt oproblematiskt, något som vi också återkommer till lite längre fram. 
En annan framgångsfaktor för framförallt de nya kommuner som valt att deltaga i Griffin har varit att det 

Avslutats Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män
Till gymnasiala studier 2 5 16 14 1 1 8 6 1 4
Till studier på vuxenutbildning 0 2 4 15 3 3 5 1 4 7
Till andra studier 3 7 19 44 1 6 3 5 1 2
Till praktik 1 2 1 7 4 3 6 6 3 1
Till en anställning 1 7 2 5 11 15 4 2 0 0
Till förberedande insats inför studier, praktik eller arbete 2 1 7 11 4 6 1 2 9 11
Summa 9 24 49 96 24 34 27 22 18 25

33 145 58 49 43
Mål 40 115-120 50 40 45

Svalövs kommun Bromölla kommun Lunds kommun Klippans kommun Vellinge kommun 
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skett ett erfarenhetsutbyte mellan kommunerna på de träffar som man haft där man kunnat diskutera 
de metoder som använts tidigare och som visat sig vara framgångsrika.  

För att projekten skall fortsätta även efter det att den externa finansieringen försvunnit har det varit en 
framgångsfaktor att sprida ungdomarnas situation och de framgångar man uppnått bland andra 
förvaltningar i kommunen. Inte minst har detta varit viktigt för att få egna budgetmedel till verksamheten 
när den externa finansieringen försvunnit. 

Vellinge 
När det gäller Vellinge har kommunen och dess kontaktpersoner fortsatt som tidigare fast med egna 
medel och har som framgått i princip uppnått sina mål. Noterbart är emellertid att Vellinge har haft 
möjlighet att arbeta på samma sätt som tidigare, dvs ej slutat arbeta med elever som riskerat avhopp från 
gymnasiet. Vi återkommer till detta i våra avslutande kommentarer. 

Åldersgruppen 25-29 år 
Vad gäller åldersgruppen 25-29 år har det inte varit möjligt att närmare följa denna grupp på grund av att 
kommunernas redovisning inte varit kategoriserad i åldersgrupper. Utifrån intervjuerna kan vi emellertid 
dra slutsatsen att det inte var många som deltog från denna ålderskategori. 

 

Diskussion relativt resultat och framgångsfaktorer 

Tidigare erfarenheter förenklade arbetet i Griffin för alla deltagarna 
I utvärderingen framgår det tydligt att förutsättningarna för att bedriva ett framgångsrikt arbete med ungas 
utanförskap varierar med vilka förutsättningar som finns för handen. Speciellt gäller det de deltagande 
kommunernas startförutsättningar. Tre startförutsättningar för Griffin har varit framträdande; Plug In 
(metoder och nätverk), person- och lokalkännedom. Det strukturkapital avseende beprövade metoder och 
synsätt (inte minst från kunskapsöversynen om studieavbrott, PlugInnovation.se och idén att ha en 
gemensam samlingsplats; Verkstad, för de unga) som deltagarna i Griffin bar med sig från Plug In har varit 
direkt avgörande för Griffins realisering. Likaså det nätverk mellan de deltagande kommunerna som redan 
etablerades inom ramen för Plug In. Något förenklar var rutiner, metoder och professionellt nätverk på 
plats för att snabbt komma igång med Griffin. Med några få undantag var det inte heller en mängd nya 
metoder eller aktiviteter som togs fram inom ramen för Griffin.  

Intervjuade kontaktpersoner uppvisade vidare ett påtagligt engagemang för berörda unga. Själva återkom de 
också ofta till att deras kännedom om den enskilde individen och dess bakgrund var viktig i arbetet med 
Griffin. I de fall kontaktpersonerna hade arbetat flera år i berörda ungas närmiljö, såsom skola och fritid, 
kände båda parterna varandra väl. Likaså var kontaktpersonernas lokala kännedom och kontaktnät viktigt, 
på så sätt kunde t.ex. kontakter med Arbetsförmedlingen bibehållas, tror organisatoriska förändringar. God 
lokal kännedom var också väsentlig avseende det lokala näringslivets engagemang i Griffin då detta 
underlättade kontaktpersonens möjligheter att förmedla sysselsättning till de inskrivna i Griffin. För Lund, 
som kom in sist i Griffin, och inte minst Svalöv, som inte heller var med i Plug In, var deltagande 
kommuners samlade erfarenheter väsentlig för hur väl de lyckats inom ramen för Griffins ambitioner. 

Att startförutsättningar är centrala för kunna realisera ambitioner i ett nytt projekt har observerats också i 
andra studier (se t.ex. Hellström och Ramberg, 2013). Är dessa goda, i meningen att de varit framgångsrika 
innan, så ökar sannolikheten för framgång. I startförutsättningarna ligger bl.a. att det finns tydliga 
administrativa rutiner, rollfördelningar och strategier för olika metoder och insikter om vad som, i Griffins 
fall, är viktigt att veta avseende ungdomar som riskerar hamna i utanförskap. På samma sätt som goda 
startförutsättningar är centrala för en god start i ett projekt kan de också försvåra en start om det sas 
ruckas på någon eller några av de ingredienser som finns i startförutsättningarna. Att vara inställd på att 
arbeta på ett visst sätt och för en speciell målgrupp, kan i Griffins fall illustreras med att kommunerna inte 
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längre fick arbeta med de ungdomar som var inskrivna i Introduktionsprogram. Denna förändrade 
startförutsättning skapade både missnöje och utmaningar för kommunernas måluppfyllelse. 

 

Svårt särskilja effekter av Griffin från Plug In 
Givet ovan startförutsättningar, där Griffin och Plug In, går in i varandra på flera olika sätt har det 
nästintill varit omöjligt att utifrån ett utvärderingsperspektiv särskilja projekten åt. Det gäller också för de 
som varit engagerade i de olika kommunerna. För dem fortsätter sas arbetet med dessa unga, oberoende 
av projekt. Det finns dock några delar i Griffins som särskiljer. En del handlar om att de inte längre fick 
arbete förebyggande för elever som gick på något gymnasieprogram eller  Introduktionsprogrammet (IP). 
En annan del handlar om att några fick justerade målbilder avseende inskrivna i Griffin. En tredje del var 
att Bromölla, Klippan och Svalöv också skulle arbete med unga mellan 25-29.  

Att inte få arbeta förebyggande mot potentiella avhoppare var något som många återkom till som olyckligt 
då de hade just denna målgrupp som en av sina hjärtefrågor. De justerade målbilderna avseende antalet 
inskrivna gjorde att en del upplevde att de nästintill fokuserade mer på att få unga inskrivna i Griffin än de 
de facto arbetade för dem. Vad gäller åldersspannet 25-29 är den samstämmiga bilden att unga i detta 
åldersspann var svårare att både identifiera och arbeta proaktivt med. Deras problematik är oftast betydligt 
svårare och de har vanligtvis redan kontakt med många olika myndigheter och kommunala verksamheter. 
Nätverket som etablerats inom ramen för både Plug In och Griffin räckte inte till för detta åldersspann 
och kontaktpersoner kände sig också dåligt utrustade, både kunskaps- och kompetensmässigt.  

Vad som kan betraktas som rimliga och mindre rimliga, ambitioner avseende antalet inskrivna och hur de 
på olika sätt kan komma i sysselsättning är inte heller alldeles självklart. Det framskymtar emellertid från 
de intervjuade att en del av dem menade att Griffin i vissa fall hade för höga ambitioner vad gäller antalet 
inskrivna. Noterbart är att Vellinge, som avstod Griffins förlängning, inte på samma sätt påverkades av 
dessa tre delar. De kunde i stort fortsätta arbeta som tidigare och fokuserade mycket av sitt arbete mot just 
förebyggande insatser för att undvika avhopp från gymnasieskolan. Vellinges kontaktpersoner lyfte inte 
minst fram det numera väl fungerande kontaktnät de har med skolor utanför Vellinge kommun som bra. 
Kontaktnätet möjliggör att de får tidiga signaler om några av Vellinges elever, av olika anledningar, har 
svårt att leva upp till ordinarie skolgång.  

 

Framåtblick 

Övergång från eldsjäl (projekt) till funktion och arbetssätt är kritiskt 
Två saker framstår som viktiga för att de tankemödor, omsorg och verktyg som tagits fram inom ramen 
för Griffin (och Plug In) för att undvika ungas utanförskap även framöver skall vara bärkraftiga. För det 
första är det på sikt inte hållbart att det arbete som lagts ner skall vara beroende av eldsjälar för fortsatt 
efterlevnad. Här faller ett stort ansvar på de berörda aktörerna i respektive kommun att både dokumentera 
arbetssätt, vad som varit kritiskt för framgång, och förhärskande synsätt samt vara en intern ambassadör 
för de metoder och synsätt som tillämpats. Anpassade, neutrala, lokaler för ändamålet förefaller vara en 
aspekt som inte nog kan betonas.  

För det andra behövs goda argument (påtagliga resultat av arbetet) för att få den del som finansierats av 
ESF att gå över till ordinarie tilldelning via respektive kommuns interna budgetprocesser. Vellinge har 
varit framgångsrik att få arbetet inom ramen för både Plug In och Griffin inom ordinarie verksamhet. Vad 
finns det att lära från dem? 

 
Viktigt att arbeta med de yngre för att minimera antalet 25-29-åringars behov av insatser 
Inte överraskande, men inte desto mindre intressant, var åldersspannet 25-29 en synnerligen svår 
målgrupp att arbeta proaktivt med i avsikt att undvika utanförskap och få dem i någon form av 
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sysselsättning. I vissa av dessa fall är det sannolikt så att förtidspensionering är det enda rimliga 
alternativet, för såväl individ som samhället. Men, för en majoritet är det sannolikt inte så. För att 
konstruktivt stödja denna grupp talar mycket för att tidigt arbeta förebyggande, identifiera dem och ge 
dem adekvat stöd. Detta är i sig ingen omvälvande tanke för att nå ungdomar som är på väg att glida ut 
från t.ex. skolan, eller speciellt ny. Men en samstämmig bild från de intervjuade förstärker intrycket av att 
det arbete som deltagande kommuner gjort i förebyggande syfte för att undvika avhopp från 
gymnasieskolan, eller få dem som hoppat av att antingen färdigställa sina gymnasiestudier eller komma i 
arbete, är centralt för att minska risken för ett långvarigt utanförskap.   

 

Hur skall detta arbetssätt spridas i Skåne? 
Till sist, lite av en ödesfråga för unga i andra kommuner. Arbetssätten, metoderna, aktiviteterna, synsätten 
mm som tillämpats för att  undvika att unga att hamnar i utanförskap och som tagits fram inom ramen för 
Griffin, har onekligen gett resultat. De deltagande kommunerna har med andra ord något att berätta, 
närmast kanske för sina skånska grannar och kusiner. Frågan är bara hur denna berättelse skall ske i tid 
och rum. Den rekommendation som kan ges är att tillämpa samma idé som Griffins nätverk baserade  
sina möten på. Besök de berörda kommunerna och diskutera hjärtligt både utmaningar och konstruktiva 
lösningar. 
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