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Slutsatser 

De unga som varken arbetar eller studerar är inte en homogengrupp, möjligen går det att 

generalisera genom att säga att de befinner sig på olika ”trappsteg”. De unga som är längst 

ner i trappan har problem som måste tas om hand innan de är ”jobbready”. Här rör det sig 

främst om psykisk, men även fysisk ”ohälsa”. Dessa unga behöver hjälp av andra instanser 

så som läkare, psykiatri och/eller behandling.  

 

Något steg högre upp i trappan finner vi dem som kommit lite längre, de är redo att börja 

pröva sina vingar men det är skört. Denna grupp kräver mycket stöd och omsorg.  

Dessa ungdomar känner av sin ”okunskap” om samhället, de vet inte vad som finns för 

unga, vilka skyldigheter och rättigheter som åligger dem (kanske kan detta hänga samman 

med skolgång som havererat i åk 7-9 eller språkinlärning som varit i fokus). Utrikesfödda 

ungdomar är skoltrötta och de vill ha en lön. Lön för att de ska kunna försörja anhöriga 

både i och utanför Sverige eller lön för att kunna åka hem och hälsa på sin familj och 

anhöriga.  

 

Ungdomsgruppen på trappsteg två uttrycker många behov som är relaterade till 

arbetsmarknad och näringsliv. Det gäller allt ifrån att få kunskap vidimerad till att få en 

mentor på en arbetsplats. Näringsliv och arbete har en viktig plats i deras liv och de vill att 

det skall finns utbildningar som snabbt leder till arbete. De efterfrågar anställningsformer 

där de kan få lön samtidigt som de lär sig. I sin process behöver de stöd och vägledning, de 

vill mötas av engagerade människor som har tid och som kan ”läsa människor”, de vill ha 

enkelhet i språk och att någon verkligen lyssnar på dem – de vill inte matas med 

information. Dessa ungdomar har ett ”friskfokus” medan medarbetare ofta har ett 

”sjukfokus” (det första trappsteget).  

 

Ungdomarna är svåra att nå och många unga kommer ej på sina inbokade tider, inte heller 

svara de i telefon. Detta är och blir ett problem för såväl ungdomar som myndigheter (de 

tröttnar på dem och de hamnar sist i kön). I ett trappsteg nummer ett innebär det att de ej får 

det stöd eller den hjälp de behöver för att ta sig till steg två (tex diagnos för att få rätt stöd 

på af, eller behandlingsinsatser för att få stöd med drogavvänjning eller att komma tillrätta 

med en stark ångest). I steg nummer två missar unga, kanske som följd av en 
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funktionsvariation att komma på möten, lämna in aktivitetsrapporter mm. vilket kan ge 

negativa konsekvenser för ekonomin. De unga förstå inte varför.  

 

Det finns personer som faller mellan stolarna, vem ansvara för den som inte kommer? Vem 

ser till att denna person får rätt stöd och hjälp och inte behöver bli ett misslyckande. Det 

saknas en helhetsbild och ett helhetsansvar. Att det fattas ett ”helhetsgrepp” framkommit i 

medarbetarnas workshop där två av idéerna symboliserar det som fattas, den ena idén en 

verksamhet för alla unga ”en väg in” och den andra idén en form av ”stöd person”- en som 

är huvudansvarig.  

 

Det finns massa insatser för ungdomar redan idag och det finns ett intresse och engagemang 

för gruppen.  Men det är en ”rörig organisation” med stundtals otydliga vägar. Det är som 

gjort för att hamna mellan stolarna. Inte konstigt att våra användare upplever det rörigt. 

Unga har svårt att driva sin egen process eftersom de inte vet vart de skall vända sig – vart 

är början? När information söks på nätet visar det sig att ”Verkligheten är så mycket mer 

komplicerad än på nätet” 

 

Det behöver bli tydligt för både unga och organisationer vem som gör vad och vad man kan 

förvänta sig. Insatser måste börja tidigare. Det måste finnas åtgärder som ”matchar” den 

unges process och stegförflyttning. Användarna måste involveras. Och det behövs en 

helhetssyn. 

Det krävs annan samverkan för att hitta lösningar för de unga som är ett steg upp i trappan, 

näringslivet måste engageras om vi skall finna lösningar för denna grupp. Kommuner och 

myndigheter är inte de enda som äger frågan. Samhället tillsammans behöver slå sina 

huvuden ihop för att tänka nytt. Det hade varit spännande att engagera näringslivet i en 

tjänstedesignsprocess för att finna nya vägar för att möta våra ungas behov. 

 

Genomförandet - Arbetsprocessen 

Hur har arbetsprocessen fungerat? Har projektet förändrats på något sätt mot vad ni 

angav i ansökan? 

Projektet skulle genomföras i olika faser, där fas ett skulle bestå i insamlande av uppgifter 

från unga vilka sedermera skulle ligga tillgrund för workshops med metodiken 

tjänstedesign. Denna fas skulle vara tre månader. Den första fasen tog mycket längre tid än 

beräknat eftersom ungdomshandläggarna var tvungna att etablera relation innan 

ungdomsintervjuer mm kunde genomföras. Vidare behövde ungdomshandledarna mer 

kunskap/utbildning i tjänstedesign för att kunna genomföra workshops med såväl unga som 

medarbetare. Detta medförde att workshops kom i ett senare skede och att idéer genererats 

först under våren/sommaren. Resultat från workshopen (förslag som kan gynna gruppen) är 

även på en mer organisatorisk nivå vilket inte går att implementera utan beslut och 

organisationsförändringar. Det kräver även ett samarbete med näringsliv. 

Ungdomarna har under hela projektet fått stöd och vägledning men det har inte fått pröva 

på de ”nya insatserna” som framkommit som ett resultat från workshops. Möjligen skulle 
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det gå att säga att de under perioden fått pröva på att ha ”en kontaktperson”, något som 

uttryckts som ett behov under deras workshop.  

 

Måluppfyllelse 

Hur har målen/det förväntade resultatet uppnåtts avseende aktiviteter, deltagare, 

kvalitativa mål? Vilka är projektets styrkor och svagheter? 

 

Målet har varit att med stöd av tjänstedesign ta fram ”innovativa” lösningar tillsammans 

med användare och medarbetare och att pröva resultatet på målgruppen. Tjänstedesign har 

präglat projektet men processen har tagit längre tid än förväntat (se även rubrik 

genomförande). Processen har loopats ett varv, från användares ord och känslor till en 

idérik workshop med medarbetare.  Dessa genererade idéer presenterats sedermera på en 

workshop/fokusgrupp med ungdom, och där de unga fick tycka till om idéerna. 

Ungdomarna tyckte medarbetarnas idéer var bra och utifrån den bästa av medarbetarnas 

idéer kom de unga med nya idéer. Resultatet från ungdomarnas workshop kommer att 

återföras till medarbetarna. Det känns som om tjänstedesignsprocess hade behövts loopats 

några varv till mellan användarna och medarbetarna. 

 

Ungdomarna som ungdomshandläggaren träffat har fått stöd och vägledning i sin situation. 

Det rör sig om unga som inte varit ”på gång” på flera år, någon har varit i ”ingemansland” 

sedan högstadiet – vilket idag blir ca 10 år (det har tagit över ett halvår innan denna person 

ens börjat svara någorlunda regelbundet i telefon och ringer åter till 

ungdomshandläggaren). För många är processen så mycket längre än ett år för att finna sin 

väg tillbaka. Många ungdomar uttrycker en misstro till handläggare och myndigheter.  Det 

fördröjer processen att många unga inte kommer på sina besök hos instanser/myndigheter. 

Väntetider inom vård mm är ytterligare något som tar tid.  

Målet 40 % till studier/arbete har inte uppnåtts eftersom många inte är jobbready utan har 

andra behov som först måste hanteras. Alla har ökat sina kunskaper i svenska och de flesta 

har tagit steg (både framåt och bakåt) i sin process, även om alla ännu ej är på steget 

arbete/studier. De unga som har varit i behov av andra insatser har fått vägledning och stöd 

för att etablera sådana kontakter.  

Men att få ungdomar att komma på möten är ett problem som är stort, detta gäller såväl när 

Arbetsförmedling kallar till informationsträffar som till psykologbesök och utredningar. 

 

Det har även funnits organisatoriska mål i projektet. Det första är att projektet skulle bidra 

med en ökad kunskap om hur man finner unga utanför systemet . Projektet har bidragit med 

idéer (och vidareutveckla dem) som både användare och medarbetare varit delaktiga i. 

Idéerna handlar inte så mycket om hur man hittar unga utanför systemet- istället handlar det 

om ett proaktivt arbete kring vad som kan göras så att unga inte tappas. I Åmål finns det 

finns tankar om ”ett team” där alla unga som behöver stöd kommer till och en process där 

den unge blir överlämnad från KAA ansvarig.  
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Projektet ville även bidra till en bättre samverkan och kunskap kring hur vi bättre kan 

motivera unga till fortsatta studier. Projektet har via användarna fått veta att de unga kan 

inte vill ha långa utbildningar, för att känna motivation vill de ha korta och yrkesinriktade 

utbildningar, gärna i samarbete med näringsliv och med lön under upplärningstid. Pengar är 

en stor motivationsfaktor. 

 

Projektets styrkor: Tid att erbjuda engagemang för den enskilde. Ingen telefontid. Att 

tjänstedesign ger användarfokus och ger medarbetare en gemensam plattform kring 

användaren situation. Tjänstedesign är fantastiskt rolig och kreativ process där såväl 

medarbetare som användare får känna sig delaktiga.  

 

Projektets svagheter: För kort tid och att alla innovativa lösningar inte är direkt 

genomförbara. 

Det upplevs delvis svårt att få medarbetare att prioritera workshops mm när de har en 

ansträngd arbetssituation. För att kunna förankra det som framkommer i workshops krävs 

det att många medarbetare är med så att de känner delaktiget i det som framkommer.  

Det är svårt att få unga att delta i workshops/fokusgrupp, många kommer inte.  

Användarnas behov tar inte bort verksamheternas gränser.  

 

Långsiktiga effekter 

Vad har ni lärt av projektet? Hur tar ni tillvara och sprider resultatet och erfarenheterna?  

Att utmaningen kräver fler aktörer än kommun och myndighet – näringslivet måste 

engageras.  

Resultatet och erfarenheterna tas vidare dels genom tjänstedesignsprojekt (behovsdriven 

utveckling- Icare4fyrbodal), samt dels genom att vissa delar tagits med i en ESF-ansökan 

rörande målgruppen. 

Projektet har illustrerat den organisatoriska ”röra” som råder kring arbetet med ungdomar, 

en kartläggning som talar för sig själv. 

 

Samarbetsarenor 

Vilken/vilka samverkansparter har berörts av projektet? Upplever ni att samverkan har 

ökat mellan parterna och i så fall på vilket sätt? 

Projektet har troligen bidragit till ett steg mot en samsyn kring ungdomsarbetet i Åmål. 

Workshops med grupper av medarbetare ger en gemensam förståelse utifrån användarnas 

behov och inte den egna verksamhetens gränser. En gemensam förståelse med användaren i 

fokus. En karläggning av de verksamheter som arbetar med ungdomar i Åmåls kommun 

(Oskars organisationskarta) illusterar de många aktörer som finns och den utmaning som 

finns för att göra detta arbete tydligt.  

 

I huvudsak har kommunens verksamheter berörts. Organisationsförändringar på 

Arbetsförmedling och byte av vårdcentral har påverkat. 

 


