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Sammanfattning
De tre kommunerna Leksand, Rättvik och Gagnef har genom Nedansiljans samordningsförbund

med stöd av projektmedel från Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) under
2018 genomfört ett projekt som riktat sig till unga i åldrarna 20–25 år som varken arbetar eller studerar: Fokus 20–25 i Leksand Rättvik och Gagnef.
Projektet har handlat om att nå unga vuxna som efter avslutad skolgång bor kvar hemma hos sina
föräldrar och av olika skäl inte kommer vidare i livet mot en egen försörjning.
Projektet har haft tre delar:

1. Att hitta de unga vuxna inom målgruppen, kartlägga deras behov och ge dem stöd i att öka motivationen och drivkraften till att nå egen försörjning. Tillsammans med den unge ska en konkret
handlingsplan utformas som leder mot studier och/eller arbete.
2. Att efterfråga de ungas anhöriga om deras behov av stöd för att de kunna stötta sina ungdomar
vidare mot egen försörjning.
3. Att utifrån det kunskapsunderlag som erhålls i kontakterna med målgruppen och deras anhöriga, ta fram förslag på stödåtgärder till myndigheterna på effektivare arbetssätt och rutiner för
att kunna möta målgruppen och deras anhöriga. De förslag som läggs fram ska kunna implementeras i ordinarie verksamhet efter projekttidens slut.
Projektet har visat att det finns betydligt fler individer inom målgruppen i de tre kommunerna än

vad som uppskattades vid projektets start.
Närmare 50 unga individer har fått stöd av ungdomscoachen inom ramen för projektet. En del av
individerna har befunnit sig i ett långvarigt utanförskap, ända upp till fyra-fem år.
Det kan konstateras att ungdomscoachen som metod, det vill säga att på ett individanpassat och lös-

ningsfokuserat sätt coacha en ung individ vidare mot arbete/studier, är mycket framgångsrik.
Över 70 procent av de unga individer som ungdomscoachen har mött under året har kommit
vidare med ökad drivkraft och vidtagit individuella åtgärder som leder närmare en egen försörjning.
Många av individerna i projektet har behov av ett samordnat stöd från flera samhällsaktörer. Det är

därför nödvändigt att myndigheterna samverkar och utvecklar sina gemensamma rutiner och arbetssätt.
En helhetssyn på individens behov behöver appliceras i arbetet och projektet har visat att det lagreglerade verktyget Samordnad individuell plan, SIP, bör användas i högre utsträckning i ett samverkansarbete.
Projektet har utmynnat i flera rekommendationer till myndigheterna. Bland annat föreslås att de tre

kommunerna bör samverka kring en gemensam ungdomscoach. Det ekonomiska åtagandet för att
inrätta en sådan funktion kan relateras till en kommuns kostnad för försörjningsstöd till en ung individ som inte kommer ut i arbetslivet.
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Inledning
Genom förordning Statsbidrag till samverkansinsatser för unga som varken arbetar eller studerar 1 blev

det 2017 möjligt för kommuner och samordningsförbund för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, att ansöka om medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF).
Förordningens syfte var att stimulera kommunerna att bedriva projekt som syftade till att underlätta
etableringen i arbets- och samhällslivet för åldersgruppen 15–25-åringar, i huvudsak riktade till unga
kvinnor och män, som varken arbetar eller studerar eller som löper risk att hamna i en sådan situation och med särskild tonvikt på ett uppsökande arbete för att nå målgruppen. Ytterligare förutsättningar för statsbidraget var att olika samhällsaktörer, till exempel kommuner, landsting, myndigheter,
näringsliv och organisationer inom det civila samhället skulle delta och samverka.
Efter att förbundschefen i Nedansiljans samordningsförbund sonderat förutsättningarna i kommunerna Leksand, Rättvik och Gagnef beslutades att lämna in en ansökan om medel till MUCF för ett
gemensamt projekt i de tre kommunerna under 2018.
I samband med ansökan fördes en diskussion, främst med kommunernas arbetsmarknadsenheter,

om hur situationen för ungdomarna inom målgruppen såg ut. När det gäller ungdomar upp till 20
år, hänvisades till det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) vilket innebär ett samarbete med skolväsendet som syftar till att ge en överblick över de individer som avbryter sin skolgång eller som går
ut gymnasiet med ett studiebevis, det vill säga har ej fullföljt en gymnasieexamen. I de tre kommunerna misstänkte man att det fanns en grupp om cirka 35 individer som man inte hade nått efter att
KAA-samarbetet upphört. Man befarade att det fanns en risk för att det fanns unga som ”hamnat
mellan stolarna”, som alltså varken hade sysselsättning, egen försörjning eller var i andra åtgärder som
ledde vidare mot egen försörjning. Som målgrupp för projektet Fokus 20–25 valdes därför unga vuxna
i åldrarna 20–25 år som varken arbetar eller studerar samt nyanlända ungdomar som kommunerna
upplever att man har svårt att nå med befintliga resurser och stödinsatser.
De ungdomar man avsåg att nå genom projektet var de som har tappat motivationen och hade en
låg drivkraft att ta sig vidare i livet. Det kunde röra sig om unga med psykisk ohälsa, eller ungdomar
som fastnat hemma, tappat fotfästet eller unga som myndigheterna tidigare har haft kontakt med men
som inte längre kom till myndigheternas erbjudanden om stöd och hjälp. Arbetet med målgruppen
kunde därför handla om att etablera och/eller förnya kontakter med psykiatrin, emedan det i andra
fall kunde innebära att ta fram nya och mer omfattande förslag på till exempel gruppaktiviteter.
MÅL OCH SYFTE

Den övergripande målsättningen med projektet Fokus 20–25 har varit att minska utanförskapet och
förbättra förmågan till egen försörjning för unga vuxna i åldern 20–25 boende i kommunerna Leksand, Rättvik och Gagnef. Projektet har omfattat tre delar:
1. Att hitta de unga vuxna inom målgruppen, kartlägga deras behov och ge dem stöd i att öka motivationen och drivkraften till att nå egen försörjning. Tillsammans med den unge ska en konkret
handlingsplan utformas som leder vidare mot studier och/eller arbete.
2. Att efterfråga de ungas anhöriga om deras behov av stöd för att de kunna stötta sina ungdomar
vidare mot egen försörjning.
3. Att utifrån det kunskapsunderlag som erhålls i kontakterna med målgruppen och deras anhöriga, ta fram förslag på stödåtgärder till myndigheterna på effektivare arbetssätt och rutiner för
att kunna möta målgruppen och deras anhöriga. De förslag som läggs fram ska kunna implementeras i ordinarie verksamhet efter projekttidens slut.
1

SFS 2016:82
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Metod
UNGDOMSCOACH

En ungdomscoach tillika projektledare anställdes för genomförandet av projektets tre delar. Ungdomscoachen har på olika sätt försökt hitta de unga som varken arbetar eller studerar som bor kvar
hemma och som vill ha till en förändring i sitt liv. Detta har skett genom uppsökande verksamhet på
olika sätt: Marknadsföring i olika medier har skett för att nå ut till målgruppen bland annat genom
lokalradion (Radio Siljan och P4 Dalarna), i lokala tidningar (DT, Dalarnas tidningar och Siljan
News (webbtidning). I kommunerna finns också lokala annonsblad där information om projektet
liksom tematräffar för anhöriga har publicerats.
Kommunernas hemsidor har regelbundet uppdaterats under projekttiden. Ett vykort (bilaga 1)
med information har lagts ut på vårdcentraler och i kommunernas kundtjänst. Vykortet har också
sänts hem till den unge vuxne i förekommande fall (se mer nedan).
Under våren 2018 har elever på Folkhögskolan i Leksand och Leksands gymnasium fått en presentation av projektet. Informationen har syftat till att hitta nya klienter, då elevgrupperna förmodades
ha kännedom om kamrater som eventuellt befinner sig i den aktuella situationen.
Efter att ungdomscoachen kommit i kontakt med en individ, också kallad ”klient”, fokuserade sam-

talet med den unge vuxne på individens tankar och drömmar om sin framtid. Ungdomscoachens
uppgift har varit att – utifrån en önskan om förändring – hjälpa till med att skapa en struktur (kartläggning) som leder fram mot framtidsdrömmen.
Utifrån ett samtalsunderlag (bilaga 2), har klientens målsättningar konkretiserats i en handlingsplan.
I planen har det övergripande målet brutits ner i konkreta delmål. Delmålen har sedan följs upp vid
nästa träff och nya delmål formuleras utifrån uppföljningen och målsättningen. Handlingsplanen har
ägts av och varit klientens dokumentation över förändringsprocessen.
Tiden i coachning har utgått från klientens behov och vilja att träffas för att samtala om sina planer
om framtiden.
ANHÖRIGAS BEHOV AV STÖD

Under året har tre olika tematräffar för anhöriga genomförts. Syftet med tematräffarna har varit att
bidra med information inom olika områden som kan vara av värde för anhöriga så att de i sin tur ska
kunna stötta sin unge vuxne vidare.
Samtalsstöd till anhöriga har också erbjudits genom att ungdomscoachen har haft har ett samarbete
med kommunernas anhörigkonsulenter i Leksand och Rättvik. I Gagnef kommun fanns ingen anhörigkonsulent anställd under projektåret. 2

FÖRSLAG PÅ STÖDÅTGÄRDER TILL MYNDIGHETERNA

I syfte att kunna lämna förslag på eventuellt nya stödåtgärder har ungdomscoachen på olika sätt
tagit del av myndigheternas arbetssätt och rutiner samt deltagit i myndigheternas samverkan omkring
målgruppen.
Ungdomscoachen har även samverkat med olika myndigheter på ärende- och individnivå. Samverkan med ungdomshandläggarna på arbetsmarknadsenheterna (AME) från respektive kommun har
skett genom regelbundna möten under projekttiden. Syftet har varit allmänt kunskapsutbyte om
projektets framåtskridande mellan handläggarna och ungdomscoachen. Vidare har ungdomscoachen
och AME-handläggarna diskuterat enskilda ärenden för att dels fånga upp ungdomar som riskerar
att hamna i en ”mellan stolarna situation”, dels för att tillse att inget dubbelarbete sker med klienter.
2

Gagnef kommun har inför 2019 anställt en anhörigkonsulent.
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Projektledaren (ungdomscoachen) har även träffat handläggare från Socialtjänsten, LSS, Integra-

tionsavdelningen, Öppenvårdspsykiatrin, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att informera om projektet samt erbjudit ett ”omtag” för individer där myndigheterna upplevt att man kört
fast. Ungdomscoachen har haft kontakt med studievägledare för Vuxenutbildningen i de tre kommunerna.
Presentation av projektet Fokus 20–25 har löpande lämnats till myndigheterna både till politiker
och högre tjänstemän under projekttidens gång.
Ungdomscoachens kontakt med andra samhällsaktörer
Under året har ungdomscoachen också fört en dialog med Svenska kyrkan om förutsättningarna för
en samverkan kring målgruppen i Fokus 20–25. Svenska Kyrkan har i sitt diakonala arbete haft långtgående planer på att tillhandahålla verksamheter för människor som befinner sig i ett utanförskap.
Vissa verksamheter har startats upp i slutet av året.

Uppföljning av deltagare i FOKUS 20–25
Deltagare i projektet har registrerats i Försäkringskassans uppföljningssystem SUS (Sektorsövergri-

pande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet).
SUS är ett instrument för att följa upp resultaten av samverkan av rehabiliterande insatser eller annat
av samma slag.
För registrering av deltagare på individnivå i SUS krävs att individen har undertecknat ett samtycke. Resultaten som redovisas i föreliggande rapport uppvisar en diskrepans med de redovisade
uppgifterna i SUS. Orsaken är att klienter som deltagit färre än tre gånger i coachning inte har tillfrågats om samtycke till registrering i SUS. Av de som deltagit i coachning längre tid, har alla inte heller
lämnat sitt samtycke.
Ett annat mätinstrument, Indikatorerna, har använts för ett fåtal deltagare. Instrumentet syftar till
att kunna mäta indikatorer för framgångsrik finansiell samordning. Instrumentet består av frågeenkäter som deltagarna har fått besvara. Tio klienter som coachats en längre tid, har fått möjlighet att
besvara enkäten. Fem har svarat.
Som beskrevs i ansökan till MUCF skulle den huvudsakliga uppföljningen av individerna ske av
ungdomscoachen i ett av kommunernas ärendesystem. Ungdomscoachens uppdrag har inte varit
myndighetsutövande ej heller omfattat att registrera uppgifter om individernas tidigare historik, problematik, eventuella diagnoser, skolresultat m.m.. Ärendesystemet har främst fungerat som ett uppföljningsverktyg för ungdomscoachen att strukturera arbetet med antalet hittade individer och de
olika åtgärder som individen vidtagit i under projektets/coachningens gång.
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Bakgrund
HIKIKOMORI, NEET, UVAS OCH HEMMASITTARE

Andelen unga vuxna i åldersgruppen 20 till 30 år som inte kommer ut i egen försörjning börjar bli ett
globalt fenomen som har uppmärksammats alltmer på senare år. Det handlar alltså om unga vuxna
som bor kvar hemma hos sina föräldrar efter avslutad skolgång.
I Japan har gruppen fått benämningen Hikikomori (”den som drar sig undan”). De lever ett liv som i

hög utsträckning utspelar sig genom umgänge på Internet, via spel och andra så kallade communities.
Den här gruppen unga tillhör inte sällan starka socioekonomiska grupper och deras föräldrar har
möjlighet att försörja sina (vuxna) barn. I Japan anses det dock skamfullt för föräldrar att deras barn,
i främsta hand söner, inte försörjer sig själva. 3 Det innebär också att man avvaktar med att söka hjälp
trots att man har en frustrerande livssituation. 4
I England används begreppet NEET (Not in Education, Employment or Training) vilket har blivit en

internationell definition av företeelsen.
Begreppet identifierar olika kategorier av NEET-unga: ungdomar som temporärt är i ett utanförskap, till exempel i väntan på utbildningsstart eller arbete. Det kan röra sig om ungdomar som självvalt befunnit sig i ett utanförskap, på grund av man till exempel är ute i världen och reser.
Tre kategorier avser unga vuxna som har hälsoproblem, funktionsnedsättning och/eller långvarigt
utanförskap. Det handlar således om unga i ett utanförskap som inte är självvalt utan som har uppkommit på grund av olika problem främst relaterat till den unges hälsa.
I Sverige används begreppet Uvas (unga som varken arbetar eller studerar). I mer vardagligt tal används

ibland benämningen hemmasittare, vilket ursprungligen främst handlade om unga som hoppade av
grundskolan eller gymnasiet och riskerade att fastna hemma. 5
I Sverige beräknades 2016 antalet Uvas uppgå till ca 131 500 unga i åldersgruppen 15–24 år. 6
Enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) beräkningar finns det en risk att andelen unga som varken
arbetar eller studerar underskattas något i den officiella statistiken, och att det i själva verket kan röra
sig om fler. Det är en lägre andel unga som varken arbetar eller studerar i Sverige än genomsnittet
för OECD-länder men det är trots det ett betydande antal. Andelen har varit relativt konstant de
senaste 10 till 15 åren oavsett konjunktur. Det är en högre andel bland unga i åldern 20–24 än bland
15–19-åringar som varken arbetar eller studerar. 2016 beräknades andelen uppgå till 9,4 respektive
3  procent Uvas för åldersgrupperna.
De geografiska skillnaderna i landet är också betydande, särskilt stor är andelen i socioekonomiskt
utsatta stadsdelsområden men kan också finnas i mindre landsorter med avfolkningsproblematik. Vad
gäller skillnader mellan kvinnor och män visas det att det finns en överrepresentation av unga män i

Saitō, Tamaki (2012) Social Withdrawal: Adolescence without End. Trans. Jeffrey Angles.
Minneapolis: University of Minnesota Press.
3

Ayoub, Maria (2018). Från Isolering till framgångsfaktorer: En kartläggning avseende problembilden
kring samt insatser riktade till unga vuxna som saknar sysselsättning och isolerar sig i hemmet.
Region Dalarna
4

5
I Program Kalla Fakta TV 4, (20181204) uppgavs att antalet hemmasittare, tillhörande
grundskolan, uppgår till 5 500 barn i Sverige under hösten 2018.
6
SOU 2017:9 Det handlar om oss – unga som varken arbetar eller studerar. Delbetänkande av
Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar.
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gruppen Uvas. I gruppen utrikes födda visas en annan skillnad, där är andelen unga kvinnor som varken arbetar eller studerar särskilt hög. 7
Fenomenet hemmasittare är än så länge ett outforskat område. Regeringen tillsatte 2018 en utredning för att få mer kunskaper om den ökande skolfrånvaron i Sverige. En annan benämning som
används är problematisk skolfrånvaro. 8
Globalisering och digitalisering
Den digitala tekniska utvecklingen gör att omvärlden kommer närmare samhällsmedborgarna och
möjliggör andra former av samvaro, umgänge och sociala sammanhang än de som förekommer i det
vardagliga livet.9 Den förändring som samhället har genomgått på kort tid, genom globalisering och
teknikutvecklingen, har medfört att unga har något nytt att förhålla sig till, som tidigare inte funnits.
Många i dagens föräldrageneration känner inte igen sig i de ungas livssituation.
I USA i början av 2000-talet myntades begreppet digitala infödingar som en definition av personer i
den digitala tidsåldern. Mattias Strandberg menar i sin artikel 10 att vi antingen kan se oss som digitala
infödingar eller digitala invandrare. Trots att fler än 90 procent av dagens unga använder internet dagligen kan inte alla anses vara digitala infödingar. För att vara en digital inföding behöver man kunna
navigera och känna sig hemma i den kultur som utgör den digitala världen.
Grunden i att vara en inföding är att förstå och på ett enkelt sätt kunna delta i sin kulturs aktiviteter. Den digitala världen handlar om precis samma saker: att förstå, delta och navigera i det digitala
kulturella sammanhanget på ett enkelt sätt. För unga människor är den digitala kulturen en självklar
del av den nationella kulturen. Den anammas snabbt av barn och unga som redan från födseln blir
bekanta med digital teknik. Den ingår i deras vardag, i familjen, i förskolan och i skolan där tekniken
är en del av undervisningen liksom i kommunikationen med hemmen.
En digital inföding använder internet för att skapa och befästa sin identitet, något som inte bara
kan göras genom att ”gå in på Facebook två gånger om dagen”, skriver Strandberg. Identitet handlar
om vem du själv ser dig som, och hur du vill att andra ska uppfatta dig. Det handlar om var och när
du syns, med vilka andra (individer och organisationer) du associerar dig med och vad du väljer att
presentera för omvärlden.11
Under den tid som den unge befinner sig i en så kallad Uvas-situation kan därför de virtuella världarna bidra till en känsla av sysselsättning och gemenskap. Det i sin tur bidrar till att den unge inte
nödvändigtvis upplever ensamhet i ett initialt skede i vad som faktiskt kan anses vara ett utanförskap.
Den unges behov av att etablera sig i arbets- och samhällslivet blir därmed av underordnad betydelse.

ORSAKER OCH KONSEKVENSER FÖR UNGA UTAN ARBETE

Unga som har hoppat av skolan anger att de främsta orsakerna till de avbrutna studierna är mobbning, socialt utanförskap och bristande pedagogiskt stöd. 12
En annan bidragande orsak till att den unge vuxne drar sig undan sociala sammanhang, anses av
vissa forskare kunna utlösas av en starkt kränkande upplevelse som att till exempel bli utsatt för trakas-

SOU 2017:9 Det handlar om oss – unga som varken arbetar eller studerar. Delbetänkande av
Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar.
7

Artikel av Cervin Elisabeth. (20150908). Regeringen utreder skolfrånvaro - Hur ska skolan få tillbaka elever
med lång frånvaro? Lärarförbundet
8

Abrahamsson, Hans (2012). Städer som nav för en globalt hållbar samhällsutveckling eller slagfält för
sociala konflikter. Ett diskussionsunderlag framtaget för Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö
9

10

Artikel av Mattias Strandberg (20160623). Är du en digital inföding? www.dagensanslys.se

11

Artikel av Mattias Strandberg (20160623). Är du en digital inföding? www.dagensanalys.se

12

Ungdomsstyrelsen, 2013b. 10 orsaker till avhopp – 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet.
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serier/ mobbing, avfärdad av en partner eller att inte bli antagen till önskad utbildning. Ju längre den
sociala ensamheten får fortgå, desto svårare blir det för den unge att bryta sin isolering av egen kraft.
Den japanska forskaren Saito Tamaki har kommit fram till att den vanligaste utlösande faktorn till

Hikikomori-situationen är skolfrånvaro och att den genomsnittliga perioden av isolering uppgick till
39 månader.13 Unga män var klart överrepresenterade och i genomsnitt uppstod problemen i 15-årsåldern. Det tog lång tid innan personerna sökte professionell hjälp och de kom oftast från medelklassfamiljer där föräldrarna var gifta.
Tamaki har också tittat på kulturella orsaker. Han menar att dagens föräldrar anses ta ett stort ansvar
för sina barn och den unge förlitar sig så pass mycket på sina föräldrars omsorg att det kan inge en
bild att den unge tror att ”allt är möjligt”. Samtidigt kan det bidra till att den unge får en bristande
tilltro till sin förmåga att klara sig själv. Frånvarande pappor bidrar till att manliga förebilder saknas
i många söners vardag. Det kan å sin sida stärka ett beroendeförhållande till mödrarna som kan bli
svårt att bryta.14
Andra faktorer som kan orsaka Uvas-situationen kan härledas till ungas psykiska hälsa. Andelen
unga som fått öppenpsykiatrisk vård är tre gånger så hög i Uvas-gruppen som i ungdomspopulationen
i sin helhet. Öppenpsykiatrisk vård är vanligast bland Uvas i åldrarna 16‒19 år och andelen minskar
med åren.15
Orsaker till psykisk ohälsa kan sökas både på individnivå och på samhällsnivå. På individnivå spelar
faktorer som kognitiv förmåga, bristande föräldraskap, funktionsnedsättningar, traumatiska erfarenheter samt sexuell läggning och identitet in. 16 Det är även vanligare att arbetslösa ungdomar upplever
symptom som trötthet, sömnstörningar och stress. 17 För ungdomar i socioekonomiskt utsatta stadsdelar liksom i avfolkningskommuner, kan symptomen se likartade ut. Orsaken till detta kan vara att
ungdomarna saknar tillgång till resursstarka nätverk. 18
Att börja arbeta och bli självförsörjande är viktiga steg på vägen till att bli vuxen och är också en för-

utsättning för en egen bostad och kommande familjebildning.
Studier om ungas attityder och värderingar visar att unga som varit långtidsarbetslösa upplever
sig ha lägre inflytande över sin bostadssituation, sina utbildnings- och yrkesval, sin möjlighet att få
en god ekonomi samt över framtiden i sin helhet, än unga som aldrig har varit arbetslösa. 19 Studier
visar också att unga som har upplevt arbetslöshet – jämfört med unga som aldrig varit arbetslösa – i
större utsträckning oroar sig för den egna hälsan, för arbetslöshet, för att inte duga och för familjens
ekonomi. Har den unge dessutom ingen egen ekonomi att besluta om, saknas det egenmakt över det
egna livet och självständighetsprocessen riskerar att avstanna. Det försvårar etableringsprocessen in i
arbets- och samhällslivet. 20 Begreppet egenmakt skall ses i relation till individens förutsättningar och
möjligheter att forma sitt eget liv. Att forma sitt liv omfattar makt såväl i nutid som att forma den
egna framtiden.

13

Saitō, Tamaki (2012) Social Withdrawal: Adolescence without End. Trans. Jeffrey Angles.

14

Saitō, Tamaki (2012) Social Withdrawal: Adolescence without End. Trans. Jeffrey Angles.

Temagruppen Unga i arbetslivet 2017a. Aktivitet Okänd? Unga som varken arbetar eller studerar.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
15

Ung idag 2015. Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor. Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor.
16

17

Ungdomsstyrelsen 2013b, 10 orsaker till avhopp – 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet.

18

Temagruppen Unga i arbetslivet 2017a ibid.

19

Ungdomsstyrelsen 2013b, 10 orsaker till avhopp – 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet.

Ayoub, M. (2018). Från Isolering till framgångsfaktorer: En kartläggning avseende problembilden kring
samt insatser riktade till unga vuxna som saknar sysselsättning och isolerar sig i hemmet. Region Dalarna
20

10.

Fokus 20–25 i Leksand, Rättvik och Gagnef

Ungdomstiden handlar alltså, förutom om situationen här och nu, också om utvecklingen från ungdom till vuxen, från beroende till den självständighet som behövs för ett liv som samhällsmedborgare. 21
Enligt beräkningar av nationalekonom Ingvar Nilsson (2015) uppgår kostnaderna som är kopplade till ett utanförskap under en livstid till cirka 10–15 Mkr per person. Det är vad ett utanförskap
kostar samhället i form av vård, bidrag och förlorade skatteintäkter. I den siffran inbegrips inte kostnader för vård av missbruk och/eller kriminalitet, vilket skulle få kostnaderna att öka till närmare
30 Mkr per person. 22

POLITISKA INITIATIV

I propositionen Med fokus på unga – en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande 23 anges den
ungdomspolitiska målsättningen: ”Alla ungdomar ska ha goda möjligheter att forma sina liv och ha
inflytande över samhällsutvecklingen”. Målet är sektorsövergripande och ungdomsperspektivet skall
utgå från ”ungas rätt att få tillgång till sina rättigheter och de unga bör betraktas som en mångfald
individer som skall stödjas till att bli självständiga och ha möjlighet och rätt att vara delaktiga och ha
inflytande i samhällslivet”. Prioriterade områden att arbeta med för perioden 2014–2017 är ungdomars inflytande, egen försörjning och psykiska hälsa.
Ungdomstiden kan för många beskrivas som den fas i livet då man befinner sig i en övergång från

barndom till vuxenliv. Gemensamt för ungdomar är att de går igenom en successiv frigörelse- och
etableringsprocess där många lägger grunden för sin framtid. Ungdomar frigör sig steg för steg från
beroendet av sina föräldrar och etablerar sig som vuxna. I Ungdomsstyrelsens studie Unga med attityd
om ungdomars attityder och värderingar 24 framkommer att ungdomar själva anser att faktorer som fast
anställning, familjebildning och egen bostad är viktiga för att en person ska uppfatta sig som vuxen.
Ungdomstiden formar människor och utgör en betydande fas i livet. Det är därför viktigt att se ungdomstiden som en period med stor betydelse och ett värde i sig.
Makten att forma sitt liv är beroende av levnadsvillkor och samhällets ansvar är att skapa grundläggande goda levnadsvillkor för individen. Det är därför viktigt att samhället utformas så att alla ungdomar kan bli delaktiga och inkluderas utifrån sina olika förutsättningar, önskemål och behov. Detta är
särskilt viktigt att poängtera i en tid då etableringsåldern i dagens samhälle har förskjutits. 25
I direktiv från regeringen 2014 initierades Delegationen för unga till arbete (DUA), med tillägg 2016

att även omfatta unga nyanlända (DUNA), med uppdrag att bidra till minskad ungdomsarbetslöshet och effektivisering av ungas och nyanländas etablering i arbetslivet, främst lokalt i kommunerna.
Uppdraget består av fyra delar. Att främja samverkan och nya samverkansformer främst mellan
kommuner och Arbetsförmedlingen på ett lokalt plan, att föra dialog med och mellan kommuner och
andra myndighetsaktörer inom arbetsmarknadsområdet såväl nationellt som regionalt och lokalt, att
samla och sprida goda exempel på samverkansformer samt att identifiera hinder, problem och brister
i samverkan mellan stat och kommun vid genomförandet av arbetsmarknadspolitiken.

Regeringens proposition 2013/14:191. Med fokus på unga – en politik för goda levnadsvillkor, makt och
inflytande. Stockholm, 2013.
21

Nilsson Lundmark, Eva & Nilsson, Ingvar (2015). 1+1=3 Om samverkan mellan skola och arbetsliv ur ett
socioekonomiskt perspektiv. e
22

23

Proposition 2013/14:191 Med fokus på unga – en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande..

24

Ungdomsstyrelsen: Unga med attityd. Ungdomsstyrelsens attityd och värderingsstudie 2007. e

Proposition 2013/14:191. Med fokus på unga – en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande.
Stockholm, 2013.
25
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I DUA skall också ett genusperspektiv tas i beaktande för att öka jämställdhet och motverka en
könsuppdelad arbetsmarknad. 26 Målet är att nå nya arbetsformer som utvecklas till följd av delegationens arbete, ska kunna integreras i Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet. Det främsta verktyget
för att främja samverkan är lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingen. 27
Delegationen ska i arbetet också särskilt samråda med Svenska ESF-rådet. Tiden för uppdraget har
förlängts till februari 2021. 28
När det gäller ungas etablering har författarna till rapporten Ungas etablering i arbets- och samhällsli-

vet 29 kartlagt och analyserat ungas etablering i arbets- och samhällslivet under 2016‒2017. De områden man har granskat är ungas sysselsättning och väg fram till varaktig etablering, förutsättningar
och villkor för olika grupper av unga, exempelvis unga som varken arbetar eller studerar (Uvas) samt
effekter av olika etableringsinsatser riktade till unga.
Författarna konstaterar att man bör skilja på etablering i arbetslivet och etablering i samhällslivet.
Dessa båda etableringsprocesser har olika syften. Etablering i arbetslivet är en process som skall leda
till att personen kan försörja sig själv genom förvärvsarbete. Den andra processen syftar på aktiviteter
som leder till en meningsfull fritid och ett aktivt samhällsengagemang för den enskilde. De allra flesta
unga har en problemfri väg till arbetslivet, men vissa grupper möter större svårigheter än andra, det
rör korttidsutbildade, utrikesfödda och unga med funktionsnedsättningar.
I den statliga utredningen Vägen till arbete – Arbetsmarknadspolitik, utbildning och arbetsmarknads-

integration 30 konstaterades att för en stor grupp arbetslösa är jobbsökande den snabbaste vägen till ett
nytt jobb.
Att delta i ett arbetsmarknadsprogram brukar leda till att unga kommer i jobb senare. Arbetspraktik tycks fungera bäst för ungdomar som står nära arbetsmarknaden medan intensifierad arbetsförmedling och subventionerade anställningar är mest effektiva för dem som står långt från arbetsmarknaden. Ju mer de subventionerade anställningarna liknar ett vanligt arbete, desto bättre effekt har de.
En förklaring till effekten av intensifierad arbetsförmedling kan vara att arbetsförmedlarna får mer
tid för varje sökande och använder sina egna arbetsgivarkontakter för att hjälpa de långtidsarbetslösa.
Arbetsmarknadsutbildning har som bäst måttliga effekter för unga.

26

SFS 2015:502. Förordning om viss samverkan om unga och nyanlända.

Samtliga tre kommuner i detta projekt har ingått i DUA-projektet och tecknat överenskommelser med
Arbetsförmedlingen. Överenskommelsen har bland annat inneburit att flera ungdomar erbjudits att
gå en studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) om 12 veckor. Därefter har det varit möjligt att skriva
utbildningskontrakt mellan Arbetsförmedlingen och utbildningsanordnaren så att den unge får ekonomiska
förutsättningar att fullfölja sin gymnasieutbildning. Under arbetet har man iakttagit att det finns ungdomar
man fortfarande inte når med denna insats och man misstänker att det finns ett flertal unga vuxna, som inte
längre omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA), och som behöver någon annan form av insats
för att fullfölja sina gymnasiestudier.
27

Artikel av Lil Ljunggren Lönnberg. Vad som krävs för att komma närmare arbetsmarknaden?- ”Samverkan”.
Ordf. för Delegationen unga till arbete. www.dua.se
28

29

Fokus 17:1 Ungas etablering i arbets-och samhällsliv. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

SOU 2010:88. Arbetsmarknadspolitikens effekter på sysselsättning och arbetslöshet – en översikt. A. Forslund
& J. Vikström (Red.) Vägen till arbete – arbetsmarknadspolitik, utbildning och arbetsmarknadsintegration.
Stockholm: Fritzes
30
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Resultat
I det följande redovisas statistik av målgruppen Uvas i de tre projektkommunerna. Vidare kommer
resultatet av projektet att redovisas under följande rubriker: Att hitta de unga, kartläggningen och handlingsplanen, Anhörigas behov av stöd och Myndigheternas arbetssätt och rutiner.
ANTALET UVAS I LEKSAND, RÄTTVIK OCH GAGNEF

Fördelningen av antalet Uvas i Leksand, Rättvik och Gagnef utgår ifrån en sammanställning från 2016
som inhämtats från Region Dalarna. Det totala antalet unga vuxna i målgruppen (20–25 år) uppgick
till 1 940 personer. Av dessa var 6 procent utan egen försörjning. Den största andelen, 86  procent, var
unga förvärvsarbetande och 8 procent studerande.
Totalt 1 940 personer i åldrarna 20–25 år

Studerande
8%

Totalt 108 personer (6 %)
som ej är i arbete eller studier

Ej i studier el. arbete
6%

Saknar
inkomst
Ekonomiskt
bistånd
Ersättning
från FK
Vård
av barn

Förvärvsarbetande
86 %

39
32
20
17
0

5

10 15 20 25 30 35 40

Antal personer
Källa: Region Dalarna

Totalt befann sig 108 unga vuxna i de tre kommunerna i en Uvas-situation. 39 personer saknade
någon som helst form av egen försörjning, 32 personer uppbar ekonomiskt bistånd, 20 personer hade
ersättning för Försäkringskassan (aktivitetsersättning alt. sjukersättning) och 17 personer uppbar ekonomisk ersättning för vård av barn.
Fördelningen av Uvas i de tre kommunerna redovisas i tabellen nedan. Vad gäller fördelningen av

Uvas i kommunerna kan man se en koppling till antalet kommuninvånare. När det gäller vilken form
av ekonomisk ersättning som utgick skiljer sig kommunerna åt, främst vad gäller ersättning från Försäkringskassan och de som saknar inkomst.
108 personer i åldrarna 20–25 år ej i studier eller egen försörjning (2016)
30
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ATT HITTA DE UNGA, KARTLÄGGNINGEN OCH HANDLINGSPLANEN

Om uppföljningen av individerna
Den huvudsakliga uppföljningen av individernas resultat har skett genom att ungdomscoachen har
fört löpande noteringar om de individer som deltagit i projektet i ett av kommunernas ärendesystem.
Noteringar har skett från och med ett inträde till insatsen (mötet med ungdomscoachen) till en avslutad insats (coachningen har avslutats och/eller mötet med individen har upphört). Nedan redovisas
även resultat från SUS. Det föreligger en diskrepans mellan antalet individer registrerade i SUS och
det antal som ungdomscoachen har mött och fört noteringar om.
En förutsättning för registrering i SUS är att individen undertecknar ett skriftligt samtycke. För att
nå resultat med individuell coachning krävs tid för att bygga tillit för att den unge ska våga anförtro
sig och vara mottaglig för ungdomscoachens stöd. I ett sådant sammanhang är det vara svårt att i ett
tidigt skede av coachningen begära ett skriftligt samtycke av individen. Den unge kan lätt uppfatta
det en myndighetsutövande åtgärd och det förtroende som eventuellt har byggts upp riskerar att falla.
Mot denna bakgrund har ungdomscoachen fått hantera frågan om samtycke och registrering i SUS
med stor försiktighet.
Som beskrivs i inledningen kan bilden av Uvas-gruppen se olika ut. Ungdomscoachens kartläggning

har skett utifrån den ovan nämnda internationella definitionen NEET (sid. 8). De fem kategorierna
bidrar till att kunna identifiera detaljer kring gruppen och framförallt orsakerna till utanförskapet.
I nedanstående tabell redovisas de hittade klienterna. Fördelningen av kvinnor och män visar att
männen är klart överrepresenterade inom samtliga kategorier.
		
Hittade klienter utifrån NEET-kategorierna
samt fördelningen mellan kvinnor och män
NEET kategorier
Temporärt
Självvalt
Hälsoproblem
Funktionsnedsättning
Långvarigt utanförskap
Nyanlända
Vill ej ha kontakt
Summa

Hittade
totalt antal
14
–
9
8
9
5
5
50

Kvinnor/ män
5/9
–
2/7
2/6
1/8
0/5
1/4
11/39

Källa: Ungdomscoachens noteringar i ärendesystem

Deltagare i Fokus 20–25 fördelat mellan kommunerna
NEET-kategorier
Temporärt
Självvalt
Hälsoproblem
Funktionsnedsättning
Långvarigt utanförskap
Nyanlända
”Hittade” vill ej ha kontakt
Summa

Totalt
14
9
8
9
5
5
50

Leksand Rättvik Gagnef
10
3
1
2
3
4
4
3
1
6
3
0
2
2
1
3
1
1
27
15
8

Källa: Ungdomscoachens noteringar i ärendesystem
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Beroende av vilken NEET-kategori den unge tillhört har initiativet till kontakt med ungdomscoachen

sett olika ut. De unga vuxna som befunnit sig i ett långvarigt utanförskap har inte alls gett sig till
känna utifrån de marknadsföringsinsatser som genomförts under året. De har heller inte responderat
på den särskilt riktade inbjudan som skett via vykortet ”Hallå där!” eller när de blivit kontaktade efter
att ungdomscoachen fått kännedom om att de finns. När det gäller gruppen unga vuxna i långvarigt
utanförskap har till övervägande del deras anhöriga kontaktat ungdomscoachen när de fått kännedom
om Fokus 20–25. För ett flertal anhöriga är det första gången man pratar med någon utomstående om
sin unge vuxnes livssituation.
När det gäller unga i långvarigt utanförskap eller med funktionsnedsättning har således ungdomscoachen fått kontakt genom sms eller e-mail, men först efter att den anhörige har pratat med sin unge
vuxne och fått klartecken att ungdomscoachen får kontakta vederbörande. Trots det har ibland försök
till kontakt tagits upprepade gånger innan den unge har svarat.
De marknadsföringsinsatser som genomförts under året har haft störst genomslagskraft i annonsbladen och inslag i lokalradiokanalerna. Det är i första hand ändå anhöriga som därefter har kontaktat
ungdomscoachen.
Några unga har själva hört av sig till ungdomscoachen efter att ha sett marknadsföringen i sociala
medier, på kommunernas hemsidor och genom tematräffen om utbildning och studiefinansiering (se
nedan).
Unga vuxna som befunnit sig i en temporär NEET- situation har till största delen själva kontaktat

ungdomscoachen. För de unga vuxna med hälsoproblem är det Vårdcentralen, Öppenvårdspsykiatrin,
Försäkringskassan och Socialtjänsten som förmedlat kontakten till ungdomscoachen.
Ett fåtal nyanlända unga har tagit kontakt med ungdomscoachen under året. Det kan konstateras
att de har haft andra typer av frågor och annat behov av stöd, än vad som gällt för övriga kategorier i
Uvas-situationen.
Fördelningen av hittade unga vuxna och de som initialt kontaktat ungdomscoachen
NEET-kategori
Temporärt
Självvalt
Hälsoproblem
Funktionsnedsättning
Långvarigt utanförskap
Nyanlända
Hittade – vill ej ha kontakt
Summa

Hittade,
totalt antal
14
–
9
8
9
5
5
50

Själv kontaktat Anhöriga
ungdomscoachen ”larmat”
11
3
–
–
1
1
–
6
–
8
4
–
–
4
16
22

Myndighetsperson ”omtag”
–
–
7
2
1
1
1
12

Källa: Ungdomscoachens noteringar i ärendesystem

De 50 unga som ungdomscoachen varit i kontakt med under året, har haft skilda utgångslägen och
därmed variationer i behoven av insatser. Av det totala antalet unga vuxna om kontaktats har 45 svarat
på erbjudandet om coachning. Fyra unga har inte svarat alls och en genom sina anhöriga, som ansåg
att inget stöd behövdes.
Av det totala antalet klienter som kontaktat ungdomscoachen har 35 grundskolebehörighet. Av de 35
som påbörjade sina gymnasiestudier har 26 fullföljt med en gymnasieexamen. Fyra av de klienter som
ungdomscoachen har mött under året har tidigare påbörjat högskolestudier men på grund av hälsoproblem avbrutit sina studier.
15.
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Tio klienter har saknat grundskolebehörighet till gymnasiet varav två är nyanlända och ännu inte
hunnit läsa in den. Sju av klienterna har inte avslutat sina grundskolestudier med behörighet till gymnasiet. Av dessa har två klienter läst in sin grundskolebehörighet på gymnasiets introduktionsprogram
(IM). Fem som saknat grundskolebehörighet till gymnasiet har påbörjat folkhögskolestudier inom
DUA-samverkan men hoppat av på grund av motivationsbrist eller hälsoproblem. Fyra av de nio
som tidigare påbörjat folkhögskolestudier på grundskole- och gymnasienivå har också slutfört med
en gymnasieexamen.
Utbildningsnivåer kopplade till NEET-kategorier
				Påbörjade
				
folkhögskolePåbörjade
Examen
				
studier på
efterfrån efterHittade, Grundskole- Gymnasie- grundskole- alt. gymnasiala gymnasiala
NEET-kategori
totalt behörighet
examen
gymnasienivå
studier
studier
Temporärt
14
14
14
–
1
1
Självvalt
–
–
–
–
–
–
Hälsoproblem
9
6
4
3
2
0
Funktionsnedsättning
8
7
3
2
0
0
Långvarigt utanförskap
9
6
4
2
1
0
Nyanlända
5
2
1
2
0
0
Hittade – vill ej ha kontakt
5
–
–
–
–
–
Summa
50
35
26
9
4
1
Källa: Ungdomscoachens noteringar i ärendesystem

Kartläggningen och handlingsplanen (ungdomar i coachning)
Samtalsunderlaget Pyramiden (bilaga 2) har använts vid kartläggningen av den unges behov. Vid det
första mötet med klienten har samtalet skett utifrån en gemensam utgångspunkt om vad coachningen
innebär. Med hjälp av ”Pyramiden” har en gemensam bild skapats och samtalet har rört sig kring
individens drömmar om framtiden, fritid, utbildningsnivå, hälsa och ekonomi. Utifrån framtidsdrömmen, som bildat den övergripande målsättningen, har sedan ett nuläge identifierats och delmål
formulerats. Dessa har sedan sammanställts i
Samtalsunderlaget ”Pyramiden”
en handlingsplan för att konkretisera vad som
bör göras för att nå målet mot ett oberoende
vuxenliv. Handlingsplanen har varit ett levande
Realistiska
Drömmen
mål?
dokument som har stämts av vid varje träff varefter nya delmål formulerats.
Handlingsplanen anger att det är en handling som skall ske. Det är klienten som beslutar
Utbildning
vilka steg som kan vara rimliga att ta utifrån sin
Arbete
situation. Klienten får också avgöra om och när
delmål
man vill träffa ungdomscoachen nästa gång.
Fritid
Handlingsplanen blivit en dokumentation
Hälsa
Nuläget
över vad som har skett när det gäller en förEkonomi
ändring i livssituationen under tiden i coachningen.
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Klienternas målbild har sett olika ut vad gäller målet mot etablering i arbets- och samhällslivet. Vissa

klienter har haft svårt att formulera sin framtidsbild. Det gäller särskilt de klienter som varit i utanförskap under lång tid.
När väl klienten har tillåtit sig att formulera sina tankar om framtiden har det ofta rört sig om ett
framtida yrkesområde. Då har först och främst utbildningskraven identifierats för att kunna nå målet.
Studie- och yrkesvägledaren (SYV) på Vuxenutbildningen har varit en viktig resurs för att förklara
möjliga utbildningsvägar och hur studierna kan läggas upp utifrån klientens förutsättningar. Ett delmål i en sådan process har då varit att boka tid och få till stånd ett möte med SYV. I de fall klienten
har önskat det, har ungdomscoachen kontaktat SYV och bokat en tid. Därefter har klienten själv fått
avgöra om ungdomscoachen skall vara med vid mötet med SYV, vilket några klienter också har velat.
För en person som varit i Uvas-situationen under lång tid är det ett stort steg och det finns en ovana
och osäkerhet i att ta sådana kontakter. Mötena med SYV har bidragit till att klienterna har fått ökad
framtidstro och motivation, då de ser att det finns möjlighet till utbildning för att förändra sin livssituation.

RESULTAT AV COACHNINGEN

De flesta klienter som befunnit sig i ett temporärt utanförskap har haft behov av ett till två coachningssamtal för att därefter klara av att ta sig vidare av egen kraft. Samtliga av dessa har haft en gymnasieexamen. Många har också haft sommarjobb eller kortare anställningar under sin utbildningstid och
åren därefter. I dessa fall kan konstateras att de unga främst har haft behov av att diskutera sina framtidsplaner tillsammans med en utomstående vuxen. Ungdomscoachens funktion för denna grupp har
då bestått i att styrka och bekräfta den unges framtidsplaner.
De unga som tillhör kategorierna med hälsoproblem, funktionsnedsättningar och i långvarigt utanförskap har behövt längre tid i coachning. Några av klienterna har tidigare haft insatser genom KAA och
kommunernas arbetsmarknadsenheter men efter att KAA-tiden har upphört och praktik och/ eller
studier har avslutats, oftast på grund av hälsoskäl eller motivationsproblem, har den unge vuxne hamnat i ett utanförskap. Inom dessa kategorier finns även unga som tackat nej till coachning. Några klienter har också efter några träffar upphört att komma och därefter inte svarat på sms eller mail.
Klienter som befunnit sig i långvarigt utanförskap har haft behov av insatser från flera myndigheter,
till exempel ansökan om försörjningsstöd, boendestöd eller stöd att ta vårdkontakter. De klienter som
varit längst tid i utanförskap har oftast inte haft någon kontakt med myndigheter eller har avbrutit
tidigare kontakter med myndigheter. Några av dessa klienter har haft en gymnasieexamen och påbörjat högskolestudier men avbrutit dem på grund av psykisk ohälsa och/eller funktionsvariationer och
därefter ”fastnat” hemma.
De nyanlända som kontaktat ungdomscoachen har haft stöd från myndigheter vad gäller etableringen

i arbetslivet. Deras frågor har i stället rört sig om etableringen i samhällslivet, hur man gör för att få
svenska vänner eller vart de skall vända sig för att komma in i det svenska samhället. Några nyanlända
kvinnor har inte kontaktat ungdomscoachen.
Flertalet av de unga som varit i coachning har ökat sin drivkraft och vidtagit åtgärder för att komma

vidare. Några har efter kontakt med studievägledare bestämt sig för att börja studera. Andra har skrivit in sig på Arbetsförmedlingen eller sökt sysselsättning via kommunernas AME eller sökt arbete på
egen hand. Några har ännu inte kommit vidare på grund av hälsoskäl eller att de kommit i coachning
mot slutet av projektåret.
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Av de 45 unga som hittats och som svarat på ungdomscoachens erbjudande om coachning har nio
personer avsagt sig coachning. Av återstående 36 unga har tre upphört att komma efter några coachningssamtal och kännedom om sysselsättning saknas. Av de 33 personer som varit i fler än 1–2 coachningssamtal har 22 unga i sin individuella plan gått vidare mot arbetssökande och nio unga har planerat att studera. Två unga har under året varit i sysselsättning genom praktik.
			
			
			
Upphör att
			
komma efter
Hittade		
ett par samÖkad			
NEEToch svarat Vill ej ha tal/okänd drivkraft/				
kategori
UC
kontakt sysselsättn. plan till
Arbete
Studier
Praktik
Temporärt
14
1
–
13
11
2
–
Självvalt
–
–
–
–
–
–
Hälsoproblem
9
3
1
5
4
1
Funktionsnedsättning
8
1
2
5
3
1
1
Långvarigt
utanförskap
9
3
–
6
2
4
–
Nyanlända
5
1
–
4
2
2
–
Summa
45
9
3
33
22
9
2

Sysselsättning före och efter insats enl. ungdomscoachens noteringar

I procent
%
92
55
62
66
80
73

Källa: Ungdomscoachens noteringar i ärendesystem

Resultat från SUS och indikatorerna
Totalt har 14 klienter registrerats i SUS. Elva av de unga har befunnit sig i utanförskap (övriga avslutade) från ett halvt år upp till flera års tid medan tre av klienterna har studerat innan kontakten med
UC.
Efter tiden i coachningsinsatsen har en ungdom fått klart med en subventionerad anställning, en
planering som påbörjats innan tiden i coachning. Av gruppen övriga avslutade har två av elva unga
gått vidare till aktivt jobbsökande och tre har gått till ej subventionerat arbete, i form av timanställningar och kortare vikariat.
Deltagarnas sysselsättning före och efter insats enl. SUS
12

11

Antal

10
8
6
4

4

2
0

0
Ej subventionerat
arbete
Före insats

Källa: SUS
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3
1
0
Subventionerat
arbete

4

Studier

Efter insats

3
0
Aktivt
arbetssökande

4

Övriga
avslutade
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Deltagarnas sysselsättning före och efter insats enl. SUS

Sysselsättning
Ej subventionerat arb.
Subventionerat arb.
Eget företag
Studier
Aktivt arbetssökande
Övriga avslutade
Deltagare i arbete
och/eller studier
Delt. som både
arbetar och studerar

Antal		
före
Andel
insats
före

Antal				
efter
Andel
Antal
Andel
insats
efter
förändr, förändr

Totalt antal
som avslutat
insats

0
0
0
3
0
11

0%
0%
0%
21 %
0%
79 %

4
1
0
4
3
4

29 %
7%
0%
29 %
21 %
29 %

4
1
0
1
3
–7

–
–
–
33 %
–
– 64%

14
14
14
14
14
14

3

21 %

9

64 %

6

200 %

14

0

0%

0

0%

0

–

14

Källa: SUS

Två av de tre som studerade har fortsatt studera medan en av dem är aktivt jobbsökande. Två i
gruppen övriga avslutade har gått vidare till studier under hösten 2018.
Av de fyra som fanns inom gruppen övriga avslutande och som saknar sysselsättning vid projekttidens slut, har en ungdom flyttat från kommunen och en har avsagt sig kontakt med UC. Två ungdomar har planerat att påbörja studier våren 2019.
Indikationsenkäten (bilaga 3) skickades hem till tio av klienterna. De som besvarade och återsände

indikationsenkäten uppgick till fem respondenter. Av de fem som besvarade enkäten ansåg samtliga
att de alltid fått ett stöd som varit till stor nytta för dem och att de fått varit med och påverkat och
bestämt vilket stöd de behövt.
Stödet de fått i coachningssamtalen hade hjälpt till att utveckla sätt att hantera sin situation till stor
del och helt och hållet. Samtliga klienter kände sig mer redo att börja studera eller arbeta efter coachningsperioden. De upplevde också att deras erfarenheter, kunskaper och synpunkter hade tagits tillvara i
samarbetet med ungdomscoachen.

ANHÖRIGAS BEHOV AV STÖD

I nio fall av tio är det ”oroliga mammor” som har hört av sig angående sina vuxna söners utanförskap.
I några fall är det mor- eller farfäder som hört av sig för att få råd i hur man skall kunna stötta sitt
barnbarn eller barn i deras livssituation som man uppfattar som problematisk.
De anhöriga finns inom alla socioekonomiska grupper i samhället. Anhöriga som kontaktat ungdomscoachen har oftast haft ett stort behov av att få prata om sin livssituation. I samtliga fall har de
anhöriga bristfällig vetskap om vart man kan vända sig för att få hjälp för sin situation. De anhöriga
som kontaktat ungdomscoachen och som önskat mer samtalsstöd, enskilt och i grupp för sin livssituation, har fått kontakt med anhörigkonsulenten (bilaga 4a och 4b).
Resultat anhörigas behov av stöd
En utvärdering av projektet har skickats hem till 14 anhöriga som kontaktat ungdomscoachen och
haft en ungdom i coachning under en längre tid. Enkäterna återsändes anonymt i portofria svarsbrev.
Vidare har tematräffar anordnats för anhöriga vid tre tillfällen. En allmän inbjudan har sänts ut,
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utan krav på föranmälan, via annonsbladen i de tre kommunerna. Tematräffarna har tagit upp frågor
kring Anhörigstöd och Spelberoende, Myndigheters möjlighet till stöd och Utbildning och studiefinansiering. Tematräffarna har haft flera syften. Det har dels handlat om att presentera Fokus 20–25 för att
nå ut till flera som kan vara i en anhörigsituation, dels ge kunskap om Uvas-situationen, det vill säga
att den kan se mycket olika ut och att den är vanligare än vad många tror. Den övergripande målsättningen med tematräffarna har varit att ge anhöriga stöd och verktyg för att själva kunna lotsa sina
unga vuxna vidare ur sitt utanförskap.
De nio anhöriga som svarat på utvärderingsenkäten (bilaga 4b) angående coachningen är till över-

vägande delen mycket positiva till projektet och att funktionen som ungdomscoach finns att tillgå,
både för sin egen del men främst för sin ungdom. Att det finns någon som lyssnar och kan inge hopp
om att det går att förändra livssituationen ger energi till anhöriga att fortsätta kämpa. Flera anhöriga
anger också att ett förebyggande arbete är viktigt för att få stöd och hjälp i tid. Att våga prata om sin
situation underlättar för att orka söka mer hjälp. Myndigheternas ofta långa väntetider upplevs som
frustrerande i väntan på att få rätt stöd och hjälp.
De tre tematräffar som anordnats under projektåret har besökts av totalt 56 personer. Den största
andelen deltagare har varit anhöriga (föräldrar). Ungefär en tredjedel av det totala antalet deltagare har
varit anhöriga som deltagit på samtliga träffar. De återstående två tredjedelarna har varit nya anhöriga.
I den sista träffen med temat Utbildning och studieekonomi deltog också sex unga vuxna. Representationen av anhöriga fördelat på kommuner, har till övervägande delen varit Leksand- och Rättviksbor.
Gagnefsbor har inte i samma utsträckning deltagit i träffarna.
Träffarna har utvärderats av deltagarna efter varje träff och målsättningen kan anses uppfyllt vad
gäller kunskapsökningen. På en tiogradig skala har deltagarna fått skatta i vad mån de upplever sig fått
nya kunskaper inom temaområdet (bilaga 4a).
Sammanställning av utvärderingarna av tematräffarna
kopplad till målsättningen av nya kunskaper (bil 4a)
			Skattning
			
NYA KUNSKAPER
Antal
Antal
0–10 skala,
Tematräff
deltagare
svarande medelvärdet
Anhörigstöd och spelberoende

21

16

6,9

Myndigheters möjlighet till stöd

24

10

7,7

Utbildning och studiefinansiering

11

10

5,8

Summa

56

36

6,8

Anhörigkonsulenten som stöd för anhöriga
Under första halvåret fanns två anhörigkonsulenter anställda i två av kommunerna. I Rättvik var
anhörigkonsulenten speciellt inriktad mot AST- och NPF-områdena (Autismspektrat respektive Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) som kompletterade anhörigkonsulenten i Leksand. Efter sommaren 2018 har däremot endast en anhörigkonsulent funnits i de tre kommunerna.
Anhörigkonsulenten har trots detta under året kunnat erbjuda enskilda samtal vid några tillfällen
vid akuta behov och samtal i grupp för anhöriga till målgruppen över de tre kommungränserna.
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MYNDIGHETERS ARBETSSÄTT OCH RUTINER

I syfte att belysa hur det kan se ut ur ett klientperspektiv följer i det nedanstående ett verkligt fall som
åskådliggör hur de olika myndigheterna kan vara involverade när en Uvas är i behov av stöd och hjälp
från samhället.

Fallet ”A”

”A”, 21 år
Bakgrund

A:s uppväxt har präglats av hemförhållanden som resulterat i en familjehemsplacering från tio års
ålder. A har tidigare under sin uppväxt haft kontakter med barn- och ungdomspsykiatrin. A har
inte intellektuella svårigheter vad gäller inlärningsförmåga, A läste till exempel gymnasiets matematik
redan i åk 7. Under grundskoletiden har A periodvis varit utsatt för mobbing och haft hög skolfrånvaro vilket resulterat i endast två godkända betyg.
Med anledning av detta gick hen gymnasiets introduktionsprogram (IM) för att läsa in grundskolebehörigheten till gymnasiet. Studierna fungerade inte heller nu bland annat på grund av motivationsbrist. Praktikdagar ordnades därför genom skolans försorg, för att öka motivationen till fortsatta
studier och för att ge utrymme till variation under studietiden. A blev trots denna lösning inte klar
med sin grundskolebehörighet till gymnasiet under IM-tiden.
Vid 20 års ålder skrevs A in på Arbetsförmedlingen (AF) och genom DUA-samverkan påbörjade A
en tolv veckors studiemotiverande kurs på folkhögskolan (SMF) med syftet att med en annan studieform öka motivationen till studier. A hade problem med att komma i tid. Dataspelande och en sviktande motivation bidrog till att studieförutsättningar saknades. Studierna på folkhögskolan avbröts.
Därefter fick A genom kommunens Arbetsmarknadsenhet (AME) en ny praktikplats med samma
handledare som under tidigare praktik ordnad av gymnasiet. Praktiken fungerade vad gällde arbetsuppgifterna, A var snabblärd och kunde utföra arbetet på ett tillfredställande sätt. Mot denna bakgrund fick A därför möjlighet att få ett semestervikariat under några sommarveckor på praktikarbetsplatsen. Efter att vikariatet upphörde återgick A till arbetspraktik utan ersättning. Detta medförde att
motivationen åter sviktade för A och praktiken avslutades. Därefter har A varit hemma under närmare
ett år, utan egen försörjning fram till 21 års ålder då familjehemsplaceringen upphörde.
Vid utskrivningen från familjehemsplaceringen bedömde socialtjänstens handläggare, från tidigare
hemkommun, att A var deprimerad och var i behov av kontakt med vuxenpsykiatrin. A besökte vuxenpsykiatrin vid några inledande tillfällen men ansåg sig inte själv vara i behov av behandling. A har
därefter inte kommit till erbjudna tider.
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Nuläge

När familjehemsplaceringen upphörde fick A akut behov av egen försörjning och ansökte därför om
försörjningsstöd hos socialtjänsten. Handläggaren rekommenderade att A skulle kontakta ungdomscoachen för att göra upp en plan för sin framtid.
A:s önskemål var att komma ut i sysselsättning igen istället för studier. Med stöd av ungdomscoachen upprättades en tydlig målbild vad praktiken skulle syfta till och vilka krav som skulle uppnås
under tiden A var i praktik. För att förtydliga kraven som ställs på en arbetstagare i arbetslivet utgick
diskussionen från Att lönearbeta (bilaga 5), ett dokument som utarbetats av AF.
Målsättningen med en arbetspraktik skulle vara att få referenser inför framtida jobbansökningar
eftersom A saknar grundskole- och gymnasieexamen. A önskade komma tillbaka till den tidigare
praktikplatsen där A kände sig trygg och uppskattad och trivdes med arbetet och med handledaren. A
fick därmed en ny praktik ordnad på samma arbetsplats genom kommunens AME.
Det fungerade inledningsvis bra med att komma i tid och göra de arbetsuppgifter som till delades A. Praktiken följdes upp genom trepartssamtal (A, handledaren på praktikplatsen och ungdomscoachen) med två veckors intervall. De täta återkopplingarna skulle bidra till upprätthålla A:s motivation, aktualisera A:s målbild och följa upp kraven för hens praktik. Det hände mer än en gång att
A försov sig under praktiktiden. Man anställde trots detta A som timvikarie motsvarande 30 % tjänst
(1½ dag/v) då man behövde extra personal och man sett att A utförde ett bra arbete och blev mer
motiverad när hen fick lön. A fick också återigen ett semestervikariat på arbetsplatsen under sommaren vilket innebar att A inte längre behövde ansöka om försörjningsstöd. Därmed avregistrerades A
hos socialtjänsten.
För att öka A:s möjligheter till egen försörjning (och etablering i arbets- och samhällslivet) var man
från arbetsgivaren/ handledarens sida beredd att anställa A med lönebidrag för utveckling i anställning
genom AF. A fungerade tillfredställande och skötte sina arbetsuppgifter när han var avlönad och man
hade sett att det fanns en mognad och vilja hos A, som man inte sett under tidigare praktikperioder.
Efter önskemål från ungdomscoachen sammankallades därför socialtjänstens handläggare, AFs
handläggare och psykiatrins kontaktperson till ett samordnat individuellt planeringsmöte (SIP).
Mötet syftade till få en samsyn vad gäller A:s behov av insatser och åtgärder för att få en anställning
med lönebidrag från AF. Under mötet framlades tidigare dokumentation av A:s praktikperioder och
myndigheternas krav på rutiner och regler för att få till stånd en anställning med lönebidrag. Bland
annat krävde AF ett läkarutlåtande om en diagnostiserad funktionsvariation alternativt psykisk ohälsa
för att få tillgång till stödinsatserna. För att få en tid för läkarutlåtande krävde psykiatrin att A skulle
lämna prover på vårdcentralen. Mötet bidrog till att A:s upplevelse av sina framtidsutsikter mörknade
och hen upplevde sig motarbetad. Ungdomscoachen försökte efter mötet i samtal med A aktualisera
målbilden och förklara konsekvenser av A.s olika beslut och hur de kunde påverka A.s framtid.
Veckorna efter SIP-mötet misskötte A sin praktik. A kom inte eller meddelade sig, till varken handledaren eller ungdomscoachen. Både handledaren och ungdomscoachen försökte vid flera tillfällen
kontakta A men hen svarade inte.
Beslut om att avsluta praktiken togs gemensamt av ungdomscoachen och handledaren vilket meddelades A personligen vid ett möte. Det blev ett känslosamt möte för A som då förstod att chansen
till en anställning hade gått förlorad. Ungdomscoachen bokade därför in ett nytt möte med A för att
se vilka andra framtidsplaner som skulle vara möjliga. A kom aldrig till detta möte. Ungdomscoachen
har därefter vid upprepade tillfällen försökt få kontakt men A har inte svarat.

Fortsättning

A har under sina uppväxtår haft flertalet insatser från samhället. Skoltiden bidrog inte till att A fick
grundskolebehörighet till gymnasiet eller en gymnasieexamen. A saknar därför förutsättningar att
söka arbete och kunna försörja sig själv. Det fanns en arbetsgivare och en handledare som var enga-
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gerad och intresserad av att öppna upp för en lönebidragsanställning. Tidigare avlönade vikariat hade
visat att A då fick motivation och utförde sitt arbete på ett ansvarsfullt sätt.
En subventionerad anställning hade kunnat öka förutsättningarna för att A skulle få en egen försörjning, en start in i arbetslivet, samt ekonomiska möjligheter att exempelvis ta körkort och hyra en
egen bostad.
Trots den konkreta målsättningen, kunde A inte motivera sig att underordna sig och uppfylla rutinerna för de regelverk som gällde. Det vill säga att lämna prover på vårdcentralen och få en läkartid
på psykiatrin, vilket skulle medföra det läkarutlåtande som AF krävde för att tillstyrka en lönebidragsanställning. Ungdomscoachen erbjöd A att följa med till vårdcentralen och psykiatrin som stöd men
A ville inte. A motsatte sig läkarutlåtande och läkarbesök eftersom A inte upplevde sig inte ha några
problem.

Myndigheters samverkan

De personer som funnits kring A är: handledaren på praktikplatsen, socialtjänstens handläggare,
psykiatrins kontaktperson och ungdomscoachen som också konsulterat AF:s arbetsförmedlare med
särskilt ansvar för unga vuxna med funktionsvariationer i skolsamverkan. Under det ovan nämnda
SIP-mötet framkom med stor tydlighet att A har haft och fortfarande har motivationsproblem och
svårigheter med uthållighet i studier eller praktik.
Samtliga inblandade från professionen kunde identifiera att det finns en ganska vid problemställning kring A. En subventionerad anställning hade kunnat ge A goda förutsättningar att lösa en del av
de problem som fanns och ge A en start till etablering i arbets- och samhällslivet. Då varje myndighet
med sina regelverk krävde olika rutiner för att processen skulle kunna gå vidare blev dessa till ett nytt
hinder i processen.

Subventionerad anställning på praktikplatsen

AFs krav för
subvent.
anställning

Ungdomscoachen
Läkarutlåtande
för subventionerad anställning

A
Provtagning
på VC

Målsättningen
Eget boende,
körkort,
oberoende vuxenliv
Läkartid
på
psykiatrin

AFs beviljar
subv. anställning
Förklaring till schemat

För att få till stånd ett lönebidrag för utveckling i arbetet har AF krav på läkarutlåtande från psykiatrin
om en diagnostiserad funktionsvariation alternativt ett intyg om psykisk ohälsa. För att få en läkartid
på psykiatrin är rutinen att klienten skall gå till vårdcentralen för provtagning först, innan man kan
komma i fråga för en läkartid.
Ungdomscoachen har under processen fört upprepade samtal med A för att motivera och förklara
vad åtgärderna kan medföra i form av framtida möjligheter till ett oberoende vuxenliv.
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Resultatdiskussion
MÅLGRUPPENS PROBLEMATIK

Den etablering i arbets- och samhällsliv som förväntas ske hos unga människor efter till exempel
gymnasietiden kan för en del ungdomar avstanna även efter en slutförd gymnasieexamen. Det kan
röra unga som tidigare har haft en fungerande skolgång och påbörjat eftergymnasiala studier men på
grund av exempelvis hälsoproblem ”hoppa av” sina studier. De kan behöva stöd för att formulera sina
tankar om sin fortsatta framtid. Den gruppen unga identifierar sig sällan med dem som behöver få
stöd från samhällets myndigheter och det finns en risk att de inte söker hjälp för att komma vidare.
De riskerar därför att hamna i ett sorts vakuum.
När det gäller det tiotal klienter som ungdomscoachen mött och som har befunnit sig i ett långvarigt utanförskap, på grund av hälsoproblem eller funktionsvariationer, har många gånger gett upp
drömmarna om sin framtid. Dessa unga har ofta svårigheter att formulera sina tankar om framtiden.
För några individer har utanförskapet pågått så länge som fyra till fem år. I de fallen har coachningsprocessen tagit längre tid dels för att skapa en relation till klienten, dels för att klienten själv ska börja
tro att det är möjligt att skapa ett annat liv. Dessa unga saknar många gånger kunskap om vart de kan
vända sig för att söka hjälp för sin situation och har därför inte sökt sig till någon myndighet. Några
unga har uttryckt att man helt utesluter möjligheten att få hjälp från myndigheter. När väl coachningsprocessen har startat, upplever ungdomscoachen en ökad motivation och stegförflyttning vidare
för den unge och det sker förhållandevis snabbt.
Som beskrivs ovan har kontakt med ungdomscoachen främst initierats genom att anhöriga har hört
av sig. Det kan konstateras att när anhöriga söker stöd för sin livssituation påbörjas förändringsprocessen för samtliga i familjen. Föräldrar är ”möjliggörare” till att situationen kan fortgå över huvud taget,
inte minst ekonomiskt då att man försörjer sitt vuxna barn.

ARBETET SOM UNGDOMSCOACH

Metoden som ungdomscoach har visat sig fylla ett behov hos 20–25-åringarna i kommunerna. Som
nämnts har målgruppen haft varierade utgångslägen och därmed olika behov av stöd i sin livssituation.
Att ungdomscoachen uppfattas vara fristående från andra myndigheter har bidragit till ett större
utrymme för klienten och ungdomscoachen att söka flexibla lösningar. Lösningarna (delmålen) har
helt kunnat utgå ifrån individens behov och inte initialt begränsats av regelverk. Samtalen har heller
inte utgått ifrån individens bakgrund, problem och eventuella misslyckanden utan har endast haft
en framåtsyftande riktning. Det har underlättat i kontakterna och samarbetet med klienten. Denna
form av individinriktat stöd har visat sig vara en framgångsrik metod i förhållande till individer som
av olika skäl står relativt långt ifrån arbetslivet.
Den handlingsplan som tagits fram tillsammans med klienten anger att det är handling och lösningar som skall ske. Den har fyllts på med nya aktiviteter (delmål) som ska vara uppfyllda till nästa
coachningsträff. Det är klienten som beslutar vilka steg som är rimliga att ta och bestämmer själv när
man önskar nästa träff med ungdomscoachen.
Att göra klienten aktiv i sin egen förändringsprocess har varit viktigt då det ökar engagemanget och
ansvarstagandet för den egna framtiden. Det bidrar också till att öka och stärka insikten om den egna
kapaciteten och förmågan. Dessutom stärks självkänslan och självförtroendet när klienten upptäcker
att hen kan förändra något av egen kraft. Det bidrar till att den unge återtar makten över sitt eget liv.
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ATT HITTA DE UNGA OCH KARTLÄGGNINGEN

De unga vuxna som haft kontakt med ungdomscoachen har i sju av tio fall kommit vidare ur sin
Uvas-situation under projektåret (sid. 16). De som snabbast ökat sin drivkraft under coachningstiden
har ofta bara varit i utanförskap en kortare en tid, om cirka ett halvår. De som har goda erfarenheter
av sin tidigare skoltid och en positiv självbild, kommer också snabbare i gång med en förändring. Utifrån sina erfarenheter har de en bild av sig själva att de kan lyckas med det de företar sig. Hur snabbt
stegförflyttningen sker för denna grupp har påverkats mer av klientens hälsotillstånd, än hur lång tid
i utanförskap klienten befunnit sig.
Det antal klienter som haft behov av mer omfattande insatser för att komma vidare mot studier
eller egen försörjning har på grund av hälsoskäl och/eller funktionsvariationer saknat eller haft svag
drivkraft att föra sin egen process. Detta har också varit de starkast bidragande faktorerna till att de
befunnit sig i utanförskap under flera år.
I mötet med klienterna har ungdomscoachen erfarit att det finns klienter som, trots liknande diagnoser och problemställningar, inte fått ett likvärdigt stöd från samhällets myndigheter. Någon har fått
flera insatser medan någon annan inte haft någon insats över huvud taget. Troliga orsaker till detta är
att klienten och hens anhöriga inte har haft kunskap om vilket stöd som kan ges från myndigheterna.
Inom den grupp, som har varit i långvarigt utanförskap, finns också många gånger behov av att
komma igång med rent basala vardagliga rutiner. Det kan gälla helt vanliga vardagsbestyr som att
sköta hygienen, handla mat, tvätta, betala räkningar etc. Det handlar också om att de behöver träning
i sociala samvaro och hur man kommunicerar med sin omgivning för klara ett arbets- och samhällsliv.
För dessa individer kan ett steg direkt in i utbildning och/eller praktik genom till exempel AME vara
för stort att ta. Här har ungdomscoachen många gånger saknat en verksamhet i kommunerna som
erbjuder ett alternativ, för att en påbörjad etableringsprocess inte ska avstanna.
Förutom de personer som sökt sig till projektet misstänker ungdomscoachen att det finns ett stort

mörkertal vad gäller unga vuxna som har en gymnasieexamen men som fortfarande bor kvar hemma
(sid. 16). Förmodligen rör det sig om unga som till en början temporärt befinner sig i en Uvas-situation och dessa kan vara svåra att upptäcka i ett tidigt skede. När gymnasiestudierna är avslutade och
den unge själv skall driva sin egen etableringsprocess, kan svårigheterna uppstå. Den unge riskerar att
sluta sig alltmer och dra sig undan sociala sammanhang.
Att leva som ung i en mindre landsort med begränsade möjligheter till egen bostad och egen försörjning kan också skapa känslor av uppgivenhet. Det finns en risk för att den unge vuxne blir nedstämd och att den psykiska hälsan påverkas om hen upprepade gånger möter motgångar som till
exempel att inte antas till de utbildningar eller få de jobb som söks. Som ersättning och flykt från den
situation den unge befinner sig i, kan datorspel vara en kompensation för utanförskapet och bli det
sociala sammanhang man ingår i.
Det kan också konstateras att en viss Uvas-grupp också utvecklar kompetenser under sin tid i utanförskap. Flera unga har berättat om sina kontakter med vänner de har i olika globala nätverk på Internet. Där utvecklar de en språklig kompetens och kunskaper om andras kulturer och sätt att tänka. De
tar till sig de kulturkoder som finns i den digitala världen och vissa kan anses tillhöra gruppen ”digitala infödingar” (sid. 8). Om den unge dessutom har ett dator- och teknikintresse, föreligger därmed
många timmars erfarenheter av problemlösning och kunskap om olika användningsområden. Det är
kunskaper som skulle kunna tas tillvara av de ”digitala invandrarna” i verkliga livet, på en arbetsplats.
Därmed sagt att tiden i utanförskap inte alltid ska anses vara helt utan värde, så länge det inte fortgår
under alltför lång tid.

25.

Fokus 20–25 i Leksand, Rättvik och Gagnef

ANHÖRIGAS BEHOV AV STÖD

Att vara anhörig till en ung vuxen som inte kommer igång med sin etablering i arbets- och samhällslivet som andra jämnåriga, är för många förenat med oro, skuld- och skamkänslor.
Att vara förälder till en ung vuxen är ofta en svår balansgång mellan att ställa krav på sina barn att
agera som vuxna med allt vad det innebär, och att fortfarande vara en tillgänglig förälder som hjälper
sina barn vidare i vuxenlivet. En förälder till ett barn som har befunnit sig i ett utanförskap under en
längre tid och kanske lider av psykisk ohälsa, befinner sig i en extra svår situation som är komplex och
svår att ta sig ur. Självständighetsprocessen avstannar om den unge vuxne blir beroende av sina föräldrar för sin försörjning. En berodendesituation där man saknar egenmakt, påverkar tilltron till den
egna förmågan. Det kan i sin tur bidra till att den unge drar sig undan.
Anhöriga har i kontakter med ungdomscoachen beskrivit sina komplicerade livssituationer. Det är

dels ekonomiskt påfrestande att försörja sitt vuxna barn, dels bidrar det till att man själv tvingas ställa
lägre krav på sin egen livskvalitet eftersom ekonomin många gånger blir ansträngd. Som anhörig
minskar man sina egna behov av vuxenliv och social samvaro.
För anhöriga som har ekonomiska möjligheter att försörja sina unga under en längre tid, påverkas
relationen till den unge tids nog. Den unge drar sig undan och man slutar föra samtal med varandra
och det påverkar familjen som helhet. Dessa familjer identifierar sig ofta som ”medborgare som inte
behöver stöd från samhället”. Detta bidrar till att situationen kan pågå under en lång tid innan man
söker hjälp.
När den unge fastnat hemma på grund av psykisk ohälsa har anhöriga berättat om hur man upplever att ett moment 22 infinner sig. De anhöriga söker hjälp via primärvården eller psykiatrin för sin
unge vuxne, men då myndigheternas insatser bygger på frivillighet och individens egen önskan om
hjälp, kan man inte tillmötesgå de anhörigas önskemål om stöd för den unges räkning. Det resulterar
i att den unge blir utan hjälp, om hen inte själv förmår sig till kontakt med myndigheterna. I vissa fall
har den unge heller inte insikt om sina behov av hjälp.
Beroende på livssituation och förutsättningar behöver även stödet till anhöriga erbjudas med en
variation av insatser. Anhöriga kan ha behov av att få kunskap om vart man kan vända sig för att få
stöd, många saknar grundläggande kunskap om hur samhället kan ge stöd för unga i denna situation.
De tematräffar som anordnats har uppskattats av anhöriga och flera beskrev att de för första gången
hade fått förklarat för sig vilken typ av stöd det fanns att få (sid. 20) från myndigheterna.
Anhörigkonsulenten
Anhöriga är som beskrivits möjliggörare till att Uvas-situationen kan fortgå över tid. Samtidigt är
anhöriga viktiga att ha med i arbetet för att bryta den unges utanförskap och isolering.
Anhörigkonsulentens möjlighet att erbjuda enskilda samtal och samtal i grupp har varit betydelsefullt för anhöriga för att få stöd i sin förändringsprocess. Många anhöriga känner en lättnad att få
berätta om sin egen livssituation för någon som står på sidan av myndigheternas regelverk. Den anhörigkonsulent som är kvar, har i och med att den blivit ensam i sin funktion i kommunerna, fått en
ökad arbetsbelastning under projektåret. Därmed kan man se att det finns ett behov i kommunerna
av anhörigkonsulenter som kan erbjuda enskilda samtal och liksom samtal i grupp även för den här
”anhörigmålgruppen”.
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MYNDIGHETERS ARBETSSÄTT OCH RUTINER

Hur man arbetar med samverkan i de tre kommunerna kan till viss del ha effekt på hur man når de
unga som riskerar att hamna mellan stolarna.
Gagnefs kommun har sedan flera år tillbaka en upp- arbetad samverkansmodell där målsättningen
är ”korta vägar” mellan myndigheterna. Det är kanske det resultat som utkristalliserar sig i figuren på
sid. 13, i Gagnef finns till exempel inte någon person inom målgruppen som saknar egen försörjning.
Under flera år har man dessutom årligen anordnat en samverkanskonferens i Gagnef med olika teman
för att dels öka kunskapen inom ett aktuellt område, dels för att lära känna varandra över verksamhets- och myndighetsgränser.
Leksand och Rättviks kommuner har i dagsläget, vad ungdomscoachen erfar, inga motsvarande
eller lika tydligt utarbetade samverkansmodeller/rutiner mellan myndigheterna.

Klientperspektivet i arbetssätt och rutiner
Individen ”A” (sid. 21–23) har under många års tid fått stöd från samhällets myndigheter genom
familjehemsplacering, BUP-kontakter, stöd i grundskolan, i DUA-samverkan, flera praktikplatsplaceringar genom kommunens AME samt försörjningsstöd.
När det kom till läget att A skulle kunnat få en anställning som bidrog till hens egen försörjning
kan man fundera över om myndigheternas samverkan skulle ha kunnat vara mer lösningsinriktad.
I detta fall fanns en arbetsplats med en engagerad handledare som var beredd att ta ett stort (socialt)
ansvar för A:s fortsättning i arbetslivet. A hade också tidigare visat att lönearbete ökade A:s motivation
avsevärt och bidrog till att A presterade väl på arbetet. Förutsättningarna för att en subventionerad
anställning som kunde ha bidragit till att ge A en nystart in i arbets- och samhällslivet var alltså goda.
A:s beslut att inte uppsöka vårdcentralen för provtagning, för att få en läkartid på psykiatrin, fick
omfattande konsekvenser. Här kan man ställa sig frågan, mot bakgrund av A:s historia och problematik, om det var rimligt att begära att A skulle uppfylla kraven och förstå sitt eget bästa. A är tilltufsad
av livet och skulle primärt behövt få stöd och känslan av att det fanns en möjlighet att komma vidare.
Med kraven som ställdes utifrån två myndigheters regelverk fick A svårt att motivera sig, vilket
medförde att det inte blev någon anställning. Myndigheternas regelverk och rutiner satte hinder för
en insats som skulle ha kunnat lösa A.s situation på ett konstruktivt sätt.
Det är tydligt att en helhetssyn på individens behov saknades trots att flera olika professioner var
inblandade och att det fanns ett omfattande underlag och kunskaper om A:s problematik och bakgrund. Det underlaget borde ha varit tillräckligt för en bedömning som räckt till en subventionerad anställning. I detta enskilda fall kan också övervägas om ett läkarbesök hade bidragit till ett mer
omfattande underlag än det man redan hade, då det redan fanns mycket kunskap om A:s bakgrund.
Ungdomscoachens bedömning är att SIP-mötet hade kunnat få ett helt annat utfall om man från
myndighetshåll istället hade ”krokat i” varandras regelverk på ett mer pragmatiskt sätt. Resultatet för
A blev att hen återgick till socialtjänsten och ansökte om försörjningsstöd.
Utifrån detta fall kan man se att det finns behov av att se över rutiner och arbetssätt för myndigheterna och att samverkan mellan myndigheterna är nödvändig. Insatser som sätts in skall alltid utgå
från individens behov och myndigheter måste samverka för att insatserna skall ge positiva resultat. 31
Samordnad individuell plan – SIP
Av ovanstående följer att det finns anledning att myndigheterna ser över och samordnar sina rutiner för att få till stånd ett för individen bättre och mer effektivt arbetssätt. Ungdomscoachens upplever att flera myndigheter brister i att se individens behov av insatser utifrån ett holistiskt perspektiv.
Nilsson Lundmark, Eva & Nilsson, Ingvar (2015). 1+1=3 Om samverkan mellan skola och
arbetsliv ur ett socioekonomiskt perspektiv. e
31
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Samordnad individuell plan borde därför vara ett verktyg som används mer frekvent och som rutin när
man från myndigheternas håll behöver samverka kring en individ.
Gagnefs kommun har sedan flera år tillbaka en väl upparbetad samverkan i arbetet med SIP. Ungdomscoachens uppfattning är att samarbetet upplevs som ett viktigt instrument av professionerna
med att nå stegförflyttningar för klienterna. I de fall SIP har använts i arbetet med klienten har förändringsprocessen påverkats i positiv riktning och stegförflyttningar har skett på förhållandevis kort
tid. Detta visar att samverkan med en helhetssyn på individens behov ger resultat.
Under projektåret har ungdomscoachen också fått erfara att klienter har lämnats över från myndigheter till ungdomscoachen med förväntan på att hon skall ansvara för att klienten kommer vidare i
sin etablering. Någon uppföljning av coachningen har därefter inte efterfrågats av myndigheten. Även
i detta avseende är SIP ett viktigt instrument att använda, eftersom man där också reglerar vem och
vilka som har uppföljningsansvar för klienten ifråga.
Utifrån ett anhörigperspektiv
Anhöriga som tidigare sökt kontakter med myndigheter har upplevt att de blir ”bollade” mellan myndigheter utan att få klara besked om vart man skall eller kan vända sig. Detta framkom tydligt vid
tematräffen om Myndigheternas möjlighet till stöd. I projektet har det tydligt framgått att man som
anhörig till en Uvas har behov av stöd från myndigheter för att kunna förändra sin livssituation. Här
krävs att myndigheterna är tydliga om vilket stöd man kan få och av vem. Det är viktigt att nå anhöriga eftersom tidiga insatser är avgörande för att minska risken för ett utanförskap.
Många anhöriga har framfört att det vore värdefullt om en anhörig, med samtycke av den unge,
skulle kunna söka stöd och/eller följa med/delta vid läkarbesök etc. Den anhörige skulle då kunna
komplettera bilden och kunskapen om den unges situation.
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Sammanfattning av resultatdiskussionen
De unga

Projektet har visat att det fanns betydligt fler Uvas i de tre kommunerna än vad som
uppskattades vid projektets start. Mot bakgrund av den statistik som finns tillgänglig finns anledning att tro att det därtill finns ett mörkertal med unga vuxna i samma
situation.
Det finns många olika skäl till att en ung person hamnar i en Uvas-situation. De
som står allra längst ifrån arbets- och samhällslivet med flera år av utanförskap har
ofta någon form av funktionsnedsättning och/eller lider av psykisk ohälsa.
Utbildningsnivåerna hos den hittade Uvas-gruppen varierar stort, men knappt
hälften har en gymnasieexamen.
För en del av gruppen, särskilt unga med långvarig isolering bakom sig, saknas
erforderliga insatser och verksamheter hos myndigheterna. För den här gruppen
skulle en alternativ verksamhet finnas, en slags förstegsverksamhet, innan man är
redo för för vidare studier, arbetspraktik eller dylik sysselsättning.
I projektet har ett endast fåtal nyanlända ungdomar hittats. Ungdomscoachen
inte kommit i kontakt med några nyanlända unga kvinnor alls. Det finns skäl att ta
reda på mer om den gruppen.
Själva metoden att coacha en ung individ vidare mot arbete och egen försörjning kan konstateras är en mycket framgångsrik metod. Över 70 procent av de som
ungdomscoachen har coachat under projektet har gått vidare och därmed närmare
en egen försörjning. Även ungdomscoachens förmedling av kontakter med andra
myndigheter har varit ett värdefullt stöd för klienterna.
Anhöriga

Anhöriga är nyckelpersoner i detta sammanhang på så vis att de dels är ”möjliggörare” till att den unge ens kan vara i en Uvas-situation, dels är anhöriga den kanske
allra viktigaste samverkansparten i ett arbete med att stötta Uvas ur en problematisk livssituation.
Anhöriga till Uvas saknar information om att man kan få stöd av samhället samt
vilken typ av stöd man kan få.
Kommunernas anhörigkonsulenter har en viktig roll att fylla i förhållande till den
här anhöriggruppen. Tematräffarna som anordnats under projekttiden liksom de
kontakter som förmedlats till anhörigkonsulenternas har varit mycket uppskattade.
Myndigheterna

Den här målgruppen behöver nästan alltid ett samordnat stöd från flera samhällsaktörer. Därför är det nödvändigt att myndigheterna samverkar bättre och utvecklar
sina gemensamma rutiner och arbetssätt.
En helhetssyn på individens behov behöver appliceras i arbetet. Det lagreglerade
verktyget Samordnad individuell plan, SIP, bör användas i högre utsträckning i samverkansarbetet.
Myndigheterna behöver fånga upp anhöriga då de är en viktig part för att kunna
bryta den unges livssituation. Tidiga insatser är viktiga och anhöriga bör involveras
redan från dag ett. En ungdom med problematisk skolfrånvaro kan vara på väg in i
en Uvas-situation.
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Rekommendationer
Mot bakgrund av de erfarenheter som projektet gett i arbetet med målgruppen, deras anhöriga och
berörda myndigheter, lämnas i det följande några rekommendationer för hur det vidare arbetet med
Uvas-gruppen kan utvecklas.
UNGDOMSCOACH SOM METOD

I de ungdomspolitiska målen står att ”alla ungdomar ska ha goda möjligheter att forma sina liv och ha
inflytande över samhällsutvecklingen”. Vidare framgår att ungdomsperspektivet ska utgå ifrån ”ungas
rätt att få tillgång till sina rättigheter och de unga bör betraktas som en mångfald individer som skall
stödjas till att bli självständiga och ha möjligheter och rätt att vara delaktiga och ha inflytande i samhällslivet”. 32
Metoden ungdomscoach kan vara ett medel för att uppnå de rikspolitiska målen för ungdomar på
ett lokalt plan. Att ha en ungdomscoach anställd i en kommun som uteslutande arbetar med unga
människor i utanförskap eller som riskerar att hamna där, kan visa sig vara en värdefull investering för
en kommun på sikt.
Några särskilda fördelar med ungdomscoachen som metod förtjänar att lyftas fram:

• Ungdomscoachen begränsas inte av olika myndigheters regelverk och får större möjligheter att ta
sig an ett helhetsperspektiv över individens behov.
• Ungdomscoachen betraktas inte som en ”myndighetsperson” och gör att den enskilde kan känna
sig mindre ifrågasatt och börjar våga formulera drömmar och framtidsplaner.
• Ungdomscoachens lösningsinriktade arbetssätt med att ge den unge stöd i att formulera realistiska livsmål, bryta ner dem till hanterbara delmål utifrån individens behov och förutsättningar,
verkar vara mycket gynnsamt för den här målgruppen.
• Ungdomscoachens möjligheter att till den unge också förmedla och koordinera olika myndighets- och samhällskontakter är också ett värdefullt stöd för många i Uvas-gruppen.

Konkret förslag

Av resultaten framgår att fler än 70 procent kommer vidare i olika
åtgärder som en följd av ungdomscoachens arbete. Funktionen
ungdomscoach bör inrättas och kan fördelas (ekonomiskt och
bemanningsmässigt) mellan de tre kommunerna i samverkan.
Förslagsvis bör vederbörande vara placerad inom ramen för den
redan pågående samverkansinsatsen Coachingteamet för samordnad
rehabilitering.
Det ekonomiska åtagandet för de tre kommunerna kan relateras till
kostnaden för försörjningsstöd till en ung individ som inte kommer
ut i arbetslivet.

Regeringens proposition 2013/14:191 Med fokus på unga – en politik för goda levnadsvillkor,
makt och inflytande.
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ANHÖRIGA ÄR NYCKELPERSONER

För att hitta och komma i kontakt med målgruppen 20–25-åringar som befunnit sig i ett långvarigt
utanförskap behöver man gå genom deras anhöriga. Anhöriga är nyckelpersoner då de också gör det
möjligt för hemmasittarsituationen att fortgå.
Några särskilda slutsatser om anhörigas roll förtjänar att belysas särskilt:

• Anhöriga behöver fler verktyg i form av kunskaper om bakgrund och skäl till att Uvas-situationen
uppkommit för att kunna vara ett bättre stöd för sina ungdomar.
• Anhöriga behöver mer kunskaper om vilken typ av stöd och hjälp samhället kan erbjuda för att
lotsa sina ungdomar vidare.
• Kommunernas anhörigkonsulenter utgör en mycket viktig funktion i förhållande till den här
målgruppen.
• Den anhörige behöver också stöd för att hantera sin egen livssituation.
• För att förebygga att en Uvas-situation ens uppstår behöver anhöriga få tidigt stöd för att förebygga ett utanförskap. Redan när signaler uppkommer under skoltiden om att en tonåring vill
hoppa av skolan, eller är på väg att utveckla en problematisk skolfrånvaro, bör anhöriga involveras
i hög utsträckning. Under 2019 kommer därför målgruppen för nästkommande Fokus-projekt
att utökas och omfatta 16–25-åringar.

Konkret förslag

Alla tre kommunerna bör uppfylla det åtagande som beskrivs
i socialtjänstlagen och tillhandahålla och utveckla funktionen
Anhörigstöd. Att utöka denna yrkeskategori till att exklusivt
arbeta med anhöriga till målgruppen Uvas är ett mycket viktigt
verktyg mot att bryta ungas isolering.
Förslagsvis kan en anhörigkonsulent med den särskilda kompetensen anställas och, liksom ungdomscoachen, fördelas mellan de tre
kommunerna i samverkan (se ovan). Vederbörande skulle också
kunna ingå som en del verksamheten Coachingteamet för samordnad rehabilitering.

MYNDIGHETERS ARBETSSÄTT OCH RUTINER

Myndigheternas kunskaper om målgruppen Uvas behöver öka. Samverkan och samordning av myndigheternas resurser behöver utvecklas. Arbetssätt och rutiner behöver ses över för att kunna möta
målgruppen av unga vuxna som står utanför arbets- och samhällslivet på ett mer adekvat sätt.
Beredningsteam, gemensamt kartläggningsmaterial, SIP och samtycke
Samverkan mellan myndigheter i form av en samverkansgrupp – ett beredningsteam – med representanter från kommunens AME, Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, LSS och Region Dalarna skulle
kunna underlätta arbetet med de unga vuxna som behöver hjälp och stöd. Samverkansgruppen skulle
då få en bred och samlad kompetens samt ta avstamp i ett gemensamt kartläggningsmaterial som
utgår ifrån en helhetssyn på individen och dennes behov.
Samverkansgruppen/beredningsteamet skulle utgöra en slags sluss (En dörr in-modell) för alla ärenden kring unga vuxna i utanförskap (tillika andra individer som är i behov av samordnat stöd).
Ungdomscoachen utgör då en av de möjliga insatser/stöd som skulle kunna tillhandahållas den
enskilde. Det ovan nämnda Coachingteamet är en annan insats liksom kommunernas AME-praktik,
studiemotiverande kurs på folkhögskolan etc.
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Genom att skapa ett helhetsperspektiv både vad gäller den unges behov och förutsättningar liksom
vilka lämpliga stödinsatser som kan finnas att tillgå, skapas en möjlighet för myndigheterna att få en
bättre överblick och därmed uppföljning av den unges utveckling och stegförflyttning.
Samordnad individuell plan (SIP) bör tidigt upprättas och i högre utsträckning än vad som sker
idag.
Anhöriga bör ses som viktiga samverkanspartners i arbetet med Uvas och myndigheter bör som
rutin införa frågan om ett samtycke när unga i åldrarna 18–25 år kommer i kontakt med myndigheterna.

Konkret förslag

Samverkansteam/beredningsteam bör organiseras i varje kommun alternativt att det finns ett kommungemensamt beredningsteam för just gruppen unga.
En dörr in-modell eller liknande bör organiseras och upprättas i
vardera kommun. Den nyligen bildade samverkansorganiseringen
som sker inom ramen för Nedansiljans samordningsförbund med
”Samverkansgrupp och Ledningsgrupp Nedansiljan” bör tas till vara
i ett sådant arbete.

En verksamhet som komplement till övriga insatser riktade mot unga
Som tidigare nämns finns flertalet unga inom målgruppen Uvas som inte kan anses vara redo att ta
konkreta steg vidare mot vare sig studier eller arbete/praktik. De saknar ofta grundskolebehörighet till
gymnasiet, en del har sociala svårigheter och kan till och med sakna kompetens i de mest vardagliga
sammanhang och sysslor.
För denna grupp borde det finnas en alternativ verksamhet som kan utgöra någon slags förstegsträning i att komma vidare. Oavsett ålder i en Uvas-situation bör man få möjligheten att i förebyggande syfte delta i en verksamhet för att exempelvis kunna upprätthålla vardagliga rutiner och på olika
sätt kunna förbereda sin etablering i arbets-och samhällslivet.
Det finns resurser, kompetens, möjlighet och inte minst vilja hos myndigheterna i de tre kommunerna. Genom att samordna dessa tillgångar skulle en alternativ verksamhet kunna utformas.
Dessutom finns många andra aktörer i samhället som kyrkor, föreningar och ideella organisationer
som skulle kunna vara viktiga parter. Samverkan med andra aktörer i samhällslivet är dessutom viktigt
för att kunna erbjuda de unga en bredd av etableringsmöjligheter in i samhällslivet.

Konkret förslag

I projektet Fokus 16–25 (2019), kommer en förstudie att genomföras och ta fram förslag på en alternativ verksamhet för unga
som riskerar att hamna i utanförskap. Förstudien ska ta sin
utgångspunkt i befintliga resurser och möjligheter som redan
idag finns i de tre kommunerna.
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Tidiga och förebyggande åtgärder
För att förhindra att en Uvas-situation ska uppstå är det förebyggande arbetet centralt. Arbetet som
sker idag genom KAA och DUA-samverkan behöver utvecklas och anpassas utifrån individens individuella behov av insatser. Som nämns ovan behöver också anhöriga involveras betydligt tidigare i detta
arbete. Till exempel bör rutiner för kartläggning av individens – och anhörigas – behov införas skyndsamt vid signal om problematisk skolfrånvaro.

Konkret förslag

I projektet Fokus 16–25 (2019) kommer en yngre åldersgrupp att
involveras från 16 års ålder. Ungdomscoachen kommer fortsätta
sitt uppdrag och samverka med befintliga KAA- och DUA-grupper i kommunerna liksom med de båda gymnasieskolorna.

ÖVRIGA REKOMMENDATIONER
Avsaknaden av mindre och billigare bostäder i de tre kommunerna försvårar de ungas möjligheter

till ett oberoende vuxenliv. Lägenheter för de som, i ett rehabiliterande syfte, behöver mer stöd i de
dagliga livet (ADL) vore värdefullt att skapa i kommunerna eller någon av kommunerna.
En del i vuxenblivandet är att utveckla självständighet vad gäller sin ekonomiska försörjning. Unga
vuxna som saknar en egen ekonomi att besluta om fråntas en viktig del i självständighetsprocessen,
eftersom man blir beroende av sina föräldrar för att överleva. Den emotionella självständigheten hämmas då unga kringskärs möjligheter att ta egna beslut om sitt liv när de befinner sig i beroendeställning. Sammantaget påverkar detta den unge vuxnes identitet, vilket i sin tur också har inverkan på
individens psykiska hälsa.
Skapande av sociala arenor genom den nya digitala tekniken sker även för unga i ett utanförskap.

Man behöver därför inte alltid anta att alla unga känner sig isolerade och i avsaknad av vänner. Men
det gör att det kan bli extra viktigt att presentera samhällslivets övriga utbud av möjligheter till möten,
sociala sammanhang liksom uppgifter att fylla i det verkliga livet.
Föreningslivet, studieförbunden, frivilligorganisationer har här viktiga funktioner att fylla. Myndigheternas samverkan med andra aktörer i samhället kan utvecklas för att skapa möjligheter för Uvas
till etablering i samhällslivet.
NEET är ett globalt fenomen och tar sig uttryck på likartat sätt oavsett vilket land vi är bosatta i. Vi

delar ett gemensamt problem vad gäller att allt fler unga har svårigheter att etablera sig i arbets- och
samhällslivet. Förutsättningarna att hantera NEET:s och arbetet som sker kring gruppen beror till stor
del på de skyddsnät som finns, alternativt inte finns, i våra respektive länder.
Inom den kommunala sektorn borde man ta tillvara fler möjligheter att söka samarbete med andra
europeiska länder genom till exempel medel från Europiska socialfonden (ESF). Detta för att vidga
perspektiven kring målgruppen och för att ett ökat samarbete med andra länder kan inspirera och ge
mer kunskaper i arbetet med unga. Detta skulle även kunna leda till värdefulla erfarenhetsutbyten på
individnivå för unga vuxna i de tre kommunerna.
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Bilaga 1: Vykortet Hallå där

HALLÅ DÄR!

Hallå där!

SVERIGE
PORTO BETALT
PORT PAYÉ

Är du mellan 20 -25 år?
Väntar du på att något ska hända?
Eller blev allt bara fel?
Vill du ha hjälp att komma vidare?
Mitt jobb är att hjälpa dig!
Tveka inte - hör av dig!
Ungdomscoachen i din kommun.

www.leksand.se
Mail: anne-marie.look@leksand.se
Tel: 0247- 801 53
eller med sms till
070-373 46 12

Vykortet trycktes även i versioner för Rättviks och Gagnefs kommuner, med respektive kommunlogotyp.
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Bilaga 2: Samtalsunderlaget Pyramiden
Samtalsunderlaget ”Pyramiden”

Bilaga 2

Målbilden
realistisk?
Inom vilken
tidsram?

Dröm

Hälsa

Arbete

Ekonomi
Utbildning

Delmål 5

Arbete
Studier

Fritid

Delmål 4

Fritidsintressen

Delmål 3
Delmål 2

Delmål 1
NU- läget

Arbete 8 tim

Vila 8 tim

Fritid 8 tim
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Bilaga 3: Indikatorenkät
AVSLUTSENKÄT

Verksamhetens namn: [namn på aktiviteten]

Enkät deltagare
Vi vill med enkäten få veta hur du upplever att det stöd du får i verksamheten fungerar.
Kryssa i den ruta som bäst beskriver i vilken utsträckning du instämmer med varje fråga.
Frågorna handlar
om i vilken
du upplever att:
AVSLUTSENKÄT
Verksamhetens
namn:
[namnutsträckning
på aktiviteten]
• Det stöd som erbjuds är organiserat runt dina behov
• Du har inflytande och får den tid du behöver på dig
• Det finns
någon som forts.
håller samman dina olika myndighetskontakter
Enkät
deltagare,
• Du känner att det har skett en stegförflyttning närmare arbetsmarknaden/egen försörjning för din del
8 Har ni påbörjat en planering för vad som ska
hända efter att nuvarande stöd harAldrig
upphört?
Om Ja,
gå vidare till frågorna 9 och 10.
1 Har du fått stöd på ett sätt
som är till stor nytta för
o
dig?
Inte alls
2 Har du fått vara med och
bestämma vilket stöd du
o
får/har
fått?
9 Finns
det en
tillräcklig planering för
för vad som ska hända efter att
3 Har stödet fått ta den tid
o
detta
stöd upphört?
o
du behövt?
4 Har du haft en person eller ett team
10 Kommer det som är
som du kunnat vända dig till med dina
planerat att påbörjas inom
o
frågor och behov?
rimlig tid?
Inte alls
5 Har det stöd du fått hjälpt dig
att utveckla sätt att hantera
o
din situation?
Verksamhetens namn: [namn på aktiviteten]
6 Känner du dig mer redo att
o
kunna arbeta eller studera?
personalen tagit
tillvara
7 Hardeltagare,
Enkät
forts.

dina erfarenheter, kunskaper
och synpunkter?

o

8 Har ni påbörjat en planering för vad som ska
hända efter att nuvarande stöd har upphört?

Ja o
Sällan

Ibland

o

o

Nej o
Ofta

o

Till liten
del

Delvis

Till stor
del

o
o

o
o

o
o

o

o

o

o

Ja

o

o

Till liten
del

o

Delvis

o

o

För det
mesta

Alltid

o

o

Till mycket Helt och
stor del
hållet

o

o

o
o

o
o

o

o

Till stor Till mycket
del
stor del

Helt
och hållet

Nej

o

o

o

o

AVSLUTSENKÄT

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Ja o

Nej o

Om Ja, gå vidare till frågorna 9 och 10.

Inte alls

Till liten
del

9 Avslutsenkät
Finns detdeltagare
en tillräcklig planering för
för vad2018,
somNationella
ska hända
efterföratt
Copyright
Nätverket
Samordningsförbund, 2018-06-29
o
o
detta stöd upphört?
10 Kommer det som är
planerat att påbörjas inom
rimlig tid?

o

o

Avslutsenkät deltagare
Copyright 2018, Nationella Nätverket för Samordningsförbund, 2018-06-29

Delvis

Till stor
del

Till mycket Helt och
stor del
hållet

o

o

o

o

o

o

o

o
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Bilaga 4a: Utvärdering anhöriga coachning
Utvärdering av tematräff 2, 180903.

Bilaga 4b

Sammanställning av utvärderingen av Anhörigträff 2 ”Myndigheters möjlighet till stöd”

Antal deltagare i träffen: 25 personer
Jag är hemmahörande i

Gagnef
1

Antal svarande: 10
Leksand
7

Rättvik
2

Har du känt till projektet FOKUS 20- 25 tidigare, innan Anhörigträffen?

På vilket sätt har du fått veta om FOKUS 20-25
genom en bekant
annonsbladet
hemsidor
5
4

Ja 5

Siljan News

Nej 5

Lokalradion
1

I vilken grad fick du ny information/ kunskap som känns meningsfull utifrån din situation
(ingen) 0----------3----------5-----------7-----------10 (mycket)
II
IIII
I III
77p / 10 = 7,7p
Finns det något som du saknar och skulle vilja få mer kunskap och information om?
Mer information om ADHD. A typiska Aspberger
Känner du behov av att få stöd som anhörig/ ungdom? (du kan markera flera alternativ, rangordna
gärna)
inte alls
i grupp
enskilt
6
5
Övrigt som du vill tillägga
Detta var den bästa informationen under alla år!
Mycket givande då alla FK, SOC, AF och Psykiatrin var samlade
Väldigt givande kväll
Kommer att höra av mig till UC inom kort

Tack för att du tog dig tid att besvara dessa frågor!

Jag vill bli kontakta av ungdomscoachen:

En vill bli kontaktad
En kommer att höra av sig själv

Stöd från kommunen att förstå och hjälpa till med spelberoende där pengar inte ingår
Att det fanns någon som kunde sätta diagnos så att AF- t.ex. visste hur det var
Ännu mer koordinering mellan t.ex. AF och ungdomspsykiatrin
Samt hjälp att bli prioriterad – det är oacceptabelt lång kötid
UC skulle ha följt med vår son till AF och förklarat för AF vad han var för typ av kille, så att
han fått en arbetsledare som coachat på en arbetsplats

9/9 svarande att UC varit inkopplad

Upplevelser av förändring
• Det har lossnat och gått framåt
• Mer positivt inriktad ungdom som ser en väg ut ur eländet. Det bästa som har hänt
• Min ”unge” har ”vaknat” och tar mer initiativ här hemma. Hen känns gladare
• En viss förståelse för att han måste börja agera själv
• En otrolig känsla av hopp. Han tog tag i sitt liv och läser nu på högskola och jobbar lite extra
• Han tar ett tydligare ansvar för sig själv nu. Det var ett uppvaknande
• Upplevde att inget har förändrats

•

Har din ungdom haft kontakt med UC, upplever du någon förändring?

•
•
•
•
•

Vilket stöd önskar du att du hade fått?

Det stöd man upplever sig fått är…
• Mycket råd och insikt och vägledning
• Fått en positivare syn på framtiden och att det fixar sig
• Mitt barn har fått samtalstid
• Information om att det finns hjälp att få
• Jag blev lyssnad på och UC kontaktade min ”unge”
• UC förstår situationen och gör så gott hon kan
• Samtal och engagemang
• Träffarna har varit bra

Har kontaktat UC och upplever sig fått stöd
• 5/9 har fått stöd
• 1/9 ej svarat
• 3/9 till viss del fått stöd

Har kontaktat UC och upplevelsen av stöd

14 slumpvist utvalda anhöriga/ föräldrar som har kontaktat UC för sin unga vuxne som också
varit i coaching under längre tid (mer är tre månader) fick hemskickat en enkät med
missivbrev att besvara och skicka tillbaka i portofritt svarskuvert. 9 svar kom tillbaka. (se
bilaga)

Sammanställning av enkätsvar från anhöriga i FOKUS 20-25, 2018
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Ha koll på skoltiden, hur barnet fungerar där och får stöd och hjälp
Psykosocial utredning
Att göra det i tidigt stadium
Var inte rädd att prata med andra om situationen familjen hamnat i
Sök stöd och hjälp
Var påstridig gentemot sjukvård och myndigheter – ge er inte!
Ta kontakt med anhörigstödjare, för samtal eller ”lots” vidare!

1000 tack för det jobb ni gör!

Jag vill tacka Leksand, Rättvik och Gagnefs kommuner för att de dragit igång detta projekt.
Det är ytterst nödvändigt i det samhälle vi lever i.
Framför allt vill jag tacka UC engagemang och kompetens inom området
Utan UC hade vår som ännu suttit hemma vid datorn på nätterna och sovit hela dagarna
Tusen tack Ami! Du har gjort mitt liv lättare! Kram
Min ungdom kände förtroende för UC. Många tips och förslag. Har däremot fått arbete
genom andra kontakter
Är så tacksam för att det finns hjälp.
Fick tips på Anhörigstödjare i kommunen
När UC ringde upp och frågade hur det gick!!! Woaw!
Vilken känsla när någon BRYR SIG! och vill hjälpa oss. Det betyder så mycket
Som förälder till NPF-barn som inte klarar skolan och sen sitter hemma, då känner man sig
ensam förtvivlad, ibland värdelös och när då någon bryr sig och dessutom har idéer och tror
att det kommer att lösa sig, DÅ återfår man ork, energi, hopp och vilja.

Flera anhöriga anger också att ett förebyggande arbete är viktigt för att få stöd och hjälp i tid. Att
våga prata om sin situation och ta hjälp underlättar att orka söka mer hjälp. Myndigheternas ofta
långa väntetider upplevs som frustrerande i väntan på att få rätt hjälp.

Att det finns någon som lyssnar och kan inge hopp om att det går att förändra livssituationen ger
energi till att fortsätta kämpa. Träffarna som anordnats (om spelberoende, myndigheters möjlighet
till stöd och utbildning och studieekonomi) för anhöriga har varit uppskattade och besökta av
sammanlagt 55 personer.

2

De nio anhöriga som svarat på enkäten är till övervägande delen mycket positiva till projektet och att
funktionen som ungdomscoach finns att tillgå, både för sin egen del men främst för sin unge vuxne.

SAMMANFATTNING AV ENKÄTSVAREN

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Övrigt du vill tillägga

•
•
•
•
•
•
•

Vilka råd skulle du vilja ge andra anhöriga som kan hamna i en liknande
livssituation

Sammanställning av enkätsvar från anhöriga i FOKUS 20-25, 2018
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Bilaga 4b: Utvärdering anhöriga tematräff
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Bilaga 5: Arbetsförmedlingen ”Att lönearbeta”

Detta innebär ett lönearbete
UTVECKLINGSOMRÅDEN
ANSVAR
Ha ett eget ansvar

MINNESFÖRMÅGA
FOKUSERA
KONCENTRATION,
FLEXIBILITET och
UTHÅLLIGHET
PERSONLIGA
EGENSKAPER
Egna behov
Kritik och Försvar
Självinsikt
Personliga krav

DETALJERADE OMRÅDEN
Komma varje dag
Passa arbetstider
Stanna hela arbetstiden
Har skyldigheter mot arbetsgivaren och
arbetskamrater
Ser när något är fel och påtala detta
Kunna ta till sig information

BEHOV AV STÖD FÖR BÄTTRE
FUNKTION

Nedskriven information

Orka göra klart arbetsuppgifter
Kunna arbeta flexibelt
Hålla tillbaka egna behov och se till
arbetsplatsen
Inte falla tillbaka i försvar i pressade
situationer
Göra arbetsuppgifter man inte kan välja
själv
Stå ut med att inte kunna allt från början
Stå ut med att det ibland blir fel
Stå ut med att få kritik
Våga fråga när man inte förstår
Våga fråga när man inte kan
Stå ut med att inte kunna allt från början
Stå ut med att ingen arbetsplats är
perfekt

SAMARBETE
SOCIAL FÖRMÅGA

Kunna samarbeta
Förstå och acceptera olikheter
Kunna följa sociala normer på
arbetsplatsen
Umgås med arbetskamrater på fika, lunch
och ev. andra aktiviteter

FÄRDIGHET I
UTFÖRANDE
Självständighet i
arbete

Hålla önskvärt arbetstempo
Noggrannhet i arbetet

Tidsangivelser för tiden det får ta
Hur skall resultatet se ut

PRIORITERA
UPPGIFTER
Sortera bland
arbetsuppgifter

Se i vilken ordning arbetsuppgifterna ska
utföras
Kunna prioritera (vilka som skall göras
först) bland olika arbetsuppgifter

Till en början Checklista på
arbetsuppgifter som skall göras

HYGYIEN

Alltid ha ett vårdat yttre – hel och ren

i Leksand, Rätvvik och Gagnef

PMS 492
Webbsäkra:
R=B6, G=54, B=3F

PMS 466
Webbsäkra:
R=E5, G=C9, B=9B

PMS 540
Webbsäkra:
R=00 G=38, B=67
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