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1. Bakgrund 
Samordningsförbundet för kommunerna Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng (SOF 

BÅD-ESÅ) omfattar ett stor geografiskt område med en länsgräns i mitten. För samtliga 

kommuner i BÅD-ESÅ är det en utmaning att erbjuda relevant stöd till gruppen unga vuxna i 

åldrarna 18-25 år som inte kan/klarar av studierna eller arbetar. Resurserna är knappa och 

relevanta aktiviteter är få. Ofta är ångest, psykisk ohälsa och neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF) inblandade. Till detta kan också läggas att samverkan mellan 

kommun och myndigheter inte alltid fungerar optimalt. Samarbete mellan kommunerna, 

främst gällande studier, förekommer men de allmänna kommunikationsvägarna är 

bristfälliga vilket försvårar för deltagande i aktiviteter/studier i annan kommun. 

Enl. arbetsförmedlingens statistik från mars 2018 fanns sammantaget ca 300 personer 

tillhörande ovan nämnd grupp. Av dessa var drygt hälften födda utanför Europa. Ca 8% av 

samtliga hade minst en dokumenterad funktionsvariation. Utöver detta fanns en grupp av 

okänt antal som inte var inskrivna i något system.  

ESF-projekt och kommunala satsningar som riktar sig mot målgruppen förekommer. Ofta kan 

man se positiva resultat under den tid som extra resurser tillförs för att sedan återgå. 

Insatser finansierade av förbundet för unga vuxna som inte arbetar eller studerar finns till 

del i några kommuner. Utöver detta är BÅD-ESÅ också deltagare i ett utvecklingsarbete med 

tjänstedesign sedan september 2017. Tjänstedesign handlar om att inkludera målgruppen i 

skapandet av tjänster och arbetssätt kopplat till denna för att öka effektiviteten. 

2. Projektbeskrivning 
Då tjänstedesign visat sig vara framgångsrikt inom många områden ville man på 

samordningsförbundet applicera detta på målgruppen unga vuxna 18-25 år som ej studerar 

eller arbetar. Detta i syfte att dels kartlägga målgruppen och kommunernas utmaning kring 

dessa. Dels ta fram och implementera verklighetsförankrade åtgärder. 

2.1 Målgrupp (användare) 
Målgruppen var unga vuxna som ej arbetade eller studerade. Prioriterade åldrar mellan 18-

25 år. I mån av tid kan äldre och framförallt yngre användare bli aktuella. Särskilt fokus skulle 

läggas på unga nyanlända. Målgruppen förväntades spegla det statistiska underlaget i de 

ingående kommunerna Åmål, Bengtsfors och Dals-Ed. Detta innebar en övervikt av män. 

Prioriterade var de som uppfyllde beskrivning ovan och dessutom ej fanns inskrivna i något 

system. 

2.2 Målbeskrivning 
Målet som verkades fram var att fånga upp unga som varken arbetar eller studerar. Extra 

fokus skulle läggas på unga vuxna med utländsk bakgrund som klivit av sina studier. Att 

återuppta studierna skulle vara prioriterat över att komma i arbete. Oavsett studier eller 

arbete skulle det vara varaktig sysselsättning. De unga vuxna skulle alltså inte bara komma ut 

i aktivitet utan också ha viljan och förmågan att fullfölja. Man såg också ett behov av att öka 

förmågan till samordning inom kommuner, mellan kommuner, med myndigheter och 

externa aktörer. Projektet fick således två huvudmål. Hitta lösningar för att få målgruppen i 
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varaktig sysselsättning och öka förmågan till samarbete mellan aktörer. Dessa bröts ned i 

punktform för att enkelt kunna följa upp projektets framgång. 

Målsättningar kopplat till användaren var: 

• Minst 40% av deltagarna har vid projektets slut påbörjat/återupptagit studier eller 

etablerat sig på arbetsmarknaden. 

• Alla deltagare har ökat sina kunskaper i svenska språket. 

• Deltagarna har ökad förståelse för det stöd om kan erbjudas av olika samhällsaktörer. 

• Deltagarna har fått hjälp att komma i kontakt med relevant hjälp om behov finns. 

 Målsättningarna kopplat till aktören var: 

• Bättre samverkan och ökad kunskap kring hur vi bättre kan motivera unga till 

fortsatta studier. 

• Ökad kunskap i hur man finner unga vuxna som står utanför systemet. 

 

2.3 Organisering och bemanning 
Det fastställdes att projektet skulle bedrivas i Åmål, Bengtsfors och Dals-Ed då det i Säffle 

och Årjäng redan pågick ett ESF-projekt för samma målgrupp. Projektet kopplades till 

kommunernas samarbete inom DUA. Styrgrupp utgjordes därmed av chefer från 

arbetsförmedling, kommunala vuxenutbildningar, arbetsmarknadsenheter, 

etableringsenheter och socialtjänsten. Även en digitaliseringsstrateg från Dals-Ed knöts till 

projektet. 

I kommunerna såg både organisation av befintlig relevant personal och målgrupp olika ut. 

Därför anställdes en projektledare till varje kommun med uppgift att driva projektet utifrån 

lokala förutsättningar. Samordningsförbundet tillsammans med styrgruppen följde 

kontinuerligt upp verksamheten så att projektet arbetade mot målen. 

3. Förutsättning Bengtsfors kommun. 
Bengtsfors kommun har strax under 10000 invånare. De flesta bor i någon av kommunens 

fem tätorter. Största arbetsgivare är kommunen men det finns även ett antal mindre 

tillverkningsindustrier och skogsbruksföretag. Vidare finns flertalet egna företag, ofta med 

endast ett fåtal eller inga anställda. Ungdomsarbetslösheten (20-24 år) i mars 2018 var ca 

15%.  

I kommunen finns förutom grundskola också ett mindre gymnasium samt en 

vuxenutbildning (VUX) där man både kan studera enskilda ämnen och gå yrkesutbildningar. 

Vissa ämnen har ej lärare och erbjuds därför inte lokalt men går att studera på distans med 

stöd av samordnare. Ett samarbete med grannkommunerna finns etablerat för att ge 

möjlighet till yrkesutbildningar på annan ort. 

I Bengtsfors kommun fanns redan en satsning som gick under namnet En väg in – unga (EVI-

U). Denna riktade sig mot unga vuxna i åldrarna 18-25 år som inte hade varaktig 

sysselsättning. Kopplat till detta fanns en ungdomshandläggare, som var heltidsanställd, och 
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hade ansvar för både DUA och KAA. Ungdomshandläggaren var organisatoriskt placerad 

under rektor vid kommunens vuxenutbildning (VUX). Ungdomshandläggaren samordnade 

planering, möte och insatser mellan främst skolan, socialtjänsten (IFO) och 

arbetsförmedlingen (AF). Även samverkan med arbetsmarknadsenheten (AME), sjukvården 

och försäkringskassan (FK) skede kontinuerligt. Generellt fanns en god lägesbild av de 

personer som tillhörde målgruppen för projektet På spåret. 

Projektledaren placerades på VUX för att få så goda förutsättningar till samverkan med 

ungdomshandläggaren som möjligt. 

 

4. Arbetsmetod (Tjänstedesign) 
Metoderna och arbetssättet användardriven innovation eller tjänstedesign kommer från 
industrins koncept produktdesign där man först tillfrågar och anpassar sin produkt till den 
tänkta kunden, innan man påbörjar produktion. Tjänstedesign är i allt väsentligt samma 
metod men anpassad för att ta fram tjänster. 
 
När man använder tjänstedesign finns inte lösningen klar när arbetet påbörjas. Arbetet är en 
process som tar sin början i att se problemet, därefter utforska varför det ser ut som det gör 
och slutligen ta fram lösningar. Metoden delas in i sex steg där varje nästa steg bygger på att 
det föregående är tillräckligt bra genomarbetat. Om så inte är fallet får man börja om. 
 

1. Första steget går ut på att hitta och ringa in utmaningsområdet. Vad ska utvecklas 

och för vem? 

2. I andra steget undersöker man användares behov och hur nuvarande 

tjänster påverkar deras liv. 

3. I steg tre samlar man alla de insikter som man fått av användarna. Sedan väljer och 

prioriterar man det som ger mest effekt och fokuserar sitt fortsatta arbete mot detta. 

4. Fjärde steget är där man tar fram lösningsförslag utifrån användarnas insikter och det 

man valt att fokusera på. Ta fram många idéer, bygg vidare på andras och byt 

perspektiv. 

5. Steg fem går ut på att utveckla sina idéer med enkla prototyper tillsammans med sina 

användare. Här kan man också testa idéerna i mindre skala för att låta aktörerna 

sätta rutiner. 

6. I det sjätte och sista steget förevisar och förankrar man tjänsten för personal, ledning 

och samarbetspartners. 
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5. Beskrivning av projektarbetet. 
Då projektet var styrt till att nyttja tjänstedesign föll det sig naturligt att dela upp projektet 

likt metoden för att få en relevant framdrivning av processen samtidigt som strukturen var 

tydlig. Dock var redan första steget, att ringa in utmaningsområde, färdigt. Detta hade gjorts 

i samband med uppstart och var själva anledningen till att projektet tillkom. Vidare 

identifierades det tidigt att tilldelad tid inte skulle räcka till ett fullskaligt implementerande i 

Bengtsfors och därför avgränsades arbetet till steg två till fem enligt ovan. 

 

Resonemanget var att det var bättre att skapa de bästa förutsättningarna för 

implementering av idéer efter avslutat projekt, genom att nyttja tiden till att undersöka 

orsaker och utveckla de idéer som togs fram. 

 

Även på individnivå avsågs tjänstedesign nyttjas. Arbetsmetoden lämpade sig väl även för 

detta och innebar att projektledarna följde samma struktur. 

  

Projektledarna för respektive kommun beslutade tillsammans med projektägaren att skapa 

en fokusgrupp av individer tagna ur målgruppen. Detta för att man insåg att mycket tid 

skulle läggas på varje person. Fokusgruppens antal bestämdes till minimum fem med 

ambition till fler deltagare i mån av tid. 

 

5.1 Skede ett: Undersöka orsaker och komma till insikter. 
I detta skedet var avsikten att få in information om målgruppen och de aktörer som redan 

arbetade med denna. De arbetsmetoder, inom ramen för tjänstedesign, som föll sig 
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lämpligast för inhämtning av information från användarna bedömdes vara samtal, 

djupintervjuer, observation och användarresor.  

För projektet lämpliga användare togs fram via EVI-U. Därefter deltog projektledaren i 

användarens kontinuerliga flerpartssamtal med handläggarna. Projektet presenterades och 

användaren gavs möjligheten att deltaga i På Spåret. Nästa steg var ett enskilt samtal med 

användaren. Här gjordes en djupare presentation av användaren, projektledaren och 

projektet. Nödvändigt pappersarbete så som samtycke togs också under detta samtal. 

Användaren fick förklarat för sig vad en djupintervju var och en tid för en sådan bokades in. 

Djupintervjun genomfördes utifrån frågeområden. Ett frågeformulär användes alltså inte. 

Tanken bakom detta var att ha ett flytande samtal som skulle generera en helhetsbild av 

användaren och dennes situation. De områden som ansågs vara av högst intresse var 

upplevd hälsa, bakgrund, förhållandet till omgivningen och förståelsen hur samhället 

fungerar. Istället för att ta anteckningar spelades samtalet in. Detta medgav möjlighet till 

ordentlig analys vid senare tillfälle.  

Som komplettering till djupintervjun nyttjades observation och användarresor. Dessa 

metoder var utifrån behov och möjlighet. Generellt kan sägas att observation nyttjades i de 

fall användaren i tidigt skede kom ut i sysselsättning och man kunde observera dennes 

beteende i den miljön. Vad gäller användarresor användes metoden i de fall djupintervjun 

gav en bild av en användare som upplevde kontakten med aktörerna komplicerad eller oklar. 

Användarresan, där man utsätter sig för det användaren blir utsatt för, var en ypperlig 

arbetsmetod för att få inblick i hur aktörerna fungerade och agerade. 

Den bild som växte fram kring målgruppen var att alla hade en generell negativ attityd, man 

såg problem snarare än möjligheter. Användaren upplevde ofta att den inte styrde över sitt 

liv, att man var orättvist behandlad och ofta misstänksam mot handläggare och annan 

auktoritär personal. Den negativa attityden var också ofta riktat mot användaren själv och 

resulterade i osund självkritik och nedvärderande av jaget. Flera användare hade också svårt 

att skilja på fakta och åsikter vilket resulterade i att de var mottagliga för ryktesspridning. 

 

Offer- och ansvarsperspektiv 

 Offerperspektiv  Ansvarsperspektiv 

 Yttre faktorer styr mitt liv.  Jag styr mitt liv. 

 Det är någon annans fel.  Mitt beslut mitt ansvar. 

 Dömer andra   Rannsakar sig själv. 

 Sprider rykten  Vill förstå 

 Söker ej efter lösningar.  Vill reda ut. 

 

 Negativ attityd  Positiv attityd 



 
SAMORDNINGSFÖRBUNDET BÅD-ESÅ, Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng 
Bilaga 4:2, Årsredovisning 2019, Slutrapport På Spåret Bengtsfors 

 

 

Samordningsförbundet BÅD-ESÅ, Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng 
Organisationsnummer: 222000-1800 

Anledningen till att användarna såg på sig själva och sin omgivning på det här sättet 

varierade dock kraftigt. Kombinationer av upplevda problem såväl som styrkan av respektive 

problem uppvisade stor variation. Vid närmare inspektion av de enskilda problemen visade 

det sig dock att de återkom, om än i annan form och kombination, hos andra individer. Efter 

att ha särskådat samtliga identifierade problem, tolkat dem utefter omständighet och 

arrangerat dem efter likhet framträdde fyra områden som påverkar målgruppens självbild 

och attityd. Dessa var individens hälsa, historik, systemförståelse och omgivning. Nedan 

följer en beskrivning av begreppen. 

Hälsa 

Användarens vanligaste åkomma är ångest kopplat till ”måsten”. Kraftig olustkänsla 

infinner sig när man vet att man borde/måste göra något. Användaren ser ofta själv 

vad som behöver göras för att ta sig ur sin situation men förmår sig helt enkelt inte. 

För att döva ångesten gör man något roligt och/eller enkelt så som att spela spel, 

titta på TV eller driva runt. Man nyttjar ”minsta motståndets väg” för att navigera sig 

i livet ofta väl medveten om att vägen kommer komma till en återvändsgränd. 

 

Vidare är användaren sällan fysiskt aktiv och har en ensidig ganska ohälsosam kost. 

Mat- och sovrutiner saknas ofta. Det är vanligt att man vänt på dygnet. 

 

Aktörerna kan missta ångesten för lathet. Detta leder ofta till att man tvingar 

användaren till åtgärder som innebär ett nytt ”måste” samt att åtgärden är riktad 

mot ett symptom. Åtgärden ger en låg uteffekt och det finns risk att användaren 

utvecklar kraftigare ångest. 

 

Historik 

Användaren dras med negativa erfarenheter som skapat självpåtagna begränsningar. 

Ofta är självförtroendet mycket svagt och självbilden är att man inte klarar något så 

det är ingen idé att försöka. En misstänksamhet/misstro mot aktörerna har också 

utvecklats där man helt enkelt inte litar på dessa. 

 

Aktörerna möter användarna med relativt långa mellanrum och då under korta och 

intensiva sessioner. Ofta har aktörerna dålig koll på vilka andra aktörer användaren 

träffat och vad som sagts. I de fall där gemensamt möte med flera aktörer genomförs 

sker sällan samordning innan eller efter mellan aktörer. 
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Systemförståelse 

Ofta bygger användaren sina åsikter och planer utifrån hur denne önskar/tror att det 

var istället för hur det faktiskt är med, ur samhällets synvinkel, irrationella beslut och 

handlingar som följd. Detta beror nästan uteslutande på att individen saknar 

förståelse för hur samhället och dess funktioner fungerar samt hur man hittar 

information. Detta påverkar praktiska handlingar så som tidspassning och förbokning 

samt att man har dålig koll på sina rättigheter och skyldigheter. 

 

Aktörerna har god kunskap inom det egna ansvarsområdet. Dock är 

”stuprörseffekten” påtaglig. Man kan inte uttala sig specifikt om andra aktörers 

ansvarsområden då handläggning föranleder beslut i varje enskilt fall. Detta upplevs 

rörigt av användarna. Samma gäller för aktörernas verktyg och då framförallt de IT-

tjänster som användaren skall nyttja. Ofta är de relativt enkla men för en användare 

som träffar flertalet aktörer blir det omständligt. 

 

Omgivning 

Användarens omgivning är dåligt rustad för att på rätt sätt stödja. Det kan vara 

ekonomiska, sociala eller kunskapsmässiga begränsningar. Det kan också vara 

kulturellt knutet där användaren förväntas fokusera på annat sätt än det samhället 

förväntar sig. Rent känslomässiga faktorer så som lojalitet, skam, skuld och heder kan 

spela in.  

 

Aktörerna har svårt att angripa problem inom detta område. Dels har de lagar och 

regler att följa men ofta kommer inte informationen fram då användarna medvetet 

undanhåller den eller helt enkelt inte själv kommit till insikt om detta. Insikt i 

effekterna av kulturella skillnader är något som ofta underskattas av aktörer. 

 

Det visade sig även att användarna ofta hade andra omständigheter så som missbruk, 

diagnos eller annat, som påverkade samtliga fyra områden. Dessa omständigheter kan 

jämföras med filter som tar bort/förändrar del eller hela effekten av en lösning. Magnituden 

av påverkan från dessa omständigheter rörde sig från nästan omärkbar till så stark att den 

lamslog allt annat. 

 

Sammantaget visade detta på att målgruppen såg på sig själv och världen med ett negativt 

perspektiv utifrån i stort samma anledningar, men att dessa varierade i styrka och 

kombination. 
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5.2 Skede två: Fokusera på det viktigaste och ta fram idéer. 
När det fanns information och insikter kring målgruppen kunde projektet gå vidare till nästa 

skede och ta fram idéer till tjänster som kunde hjälpa användarna. Arbetsmetoden som 

ansågs lämpligast till detta var workshop. 

 

Det bestämdes att man skulle genomföra en delad workshop. Detta i syfte att enkelt dela 

upp delen där man, i tjänstedesignsprocessen, fokuserade och valde ut de prioriterade 

insikterna, och delen där man tog fram idéer till nya tjänster. För att deltagarna inte skulle 

glömma bort vad man gjort på föregående workshop valde man att ha de två delarna med 

några få dagars mellanrum. Sakkunnig personal från IFO, AME, VUX, integrationsenheten 

och AF deltog. Även FK och sjukvården bjöds in men kunde inte närvara. 

 

Under workshopens första del kom deltagarna i sitt arbete fram till att de insikter man skulle 

fokusera på var behovet av individuell anpassning och att stödet från samhället skulle vara 

mer lättåtkomligt. I den andra delen av workshopen togs idéer fram. Tre av dessa valdes ut 

och utvecklades till den nivå att de kunde presenteras för användarna i fokusgruppen. 

Idéerna så ut enligt följande. 

 

Bengtsfors bästa (Aktivitetsgård) 

Öppna en aktivitetsgård för ungdomar och unga vuxna i Bengtsfors centrum. Denna 

skall anpassas efter önskemål. Gården skall drivas med användarnas intressen och 

förmågor i fokus. T.ex. De användare som har ett intresse för ekonomi kan ansvara 

för inköp till gårdens kiosk. På gården finns personal som stödjer användarna att 

ordna och driva aktiviteter utifrån sina intressen. I arbetsuppgifterna ingår även att 

fungera som livsstöd. Gården skall ha nära koppling till de funktioner i samhället som 

användarna kommer i kontakt med. 

 

Det idén vill åstadkomma är ta fram användarnas drivkraft, skapa intressen, bygga 

ansvarskänsla, ökad självkänsla och hopp samt öka samhällsförståelsen. 

 

Kollen (Tekniskt hjälpmedel) 

Ta fram en app eller ett verktyg som ungdomar kan använda för att få svar och 

information kring samhällsfrågor. T.ex. Hur gör man när man betalar räkningar och 

vad händer när man inte gör det. Hur går man tillväga för att söka jobb och vad skall 

man tänka på när man kommer på intervju/blir anställd. Informationen skall gå att få 

både i ljud och text på olika språk. Genom verktyget ska användarna också kunna 

boka tid hos ungdomshandläggaren. 
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Det är mycket viktigt att informationen framställs på ett jordnära och realistiskt sätt 

som är intressant för användarna. Det får inte bli skolboksexempel som de inte kan 

relatera till. Man skulle kunna ha informationen i spelform, t.ex. ”På 

anställningsintervjun” där man får vanliga frågor och har svarsalternativ. 

 

Det idén vill åstadkomma är att nå ut till många på ett enkelt och för användarna 

naturligt sätt. 

 

Förlängda armen (Ett personligt stöd.) 

Varje användare har en person som hjälper denne att arbeta med de saker som inte 

fungerar. Man finns där när användaren behöver prata och visar hur man går till väga 

om inte användaren vet. T.ex. Hur man skaffar bankid eller fyller i en 

aktivitetsrapport. Personen deltar på möten med aktörer och stöder användaren att 

föra sin talan. Det är viktigt att personen skall hjälpa användaren att hjälpa sig själv. 

Man skall alltså inte göra de svåra sakerna åt användaren utan motivera den att göra 

dem själv. 

 

Förlängda armen och användaren arbetar utefter en gemensam plan som leder till 

meningsfull sysselsättning för användaren och samhället. Målet man strävar efter är 

att uppnå det användaren önskar med sitt liv. 

 

Det idén vill åstadkomma är att förstärka styrkorna och parera svagheterna samt att 

med kontinuitet, förtroende och trygghet stärka användaren till den nivån att denne 

klarar sig själv. 

 

När idéerna var framtagna presenterades de för fokusgruppen. Den generella inställningen 

till idéerna var lika. Vad gällde idéen Bengtsfors Bästa var användarna allmänt positiva. Man 

tyckte det lät som ett bra sätt att aktivera sig. Samtidigt ifrågasatte man hur det rent 

praktiskt skulle gå till och trodde inte att den önskade effekten skulle bli verklighet. Vidare 

uttryckte mer än en att de förvisso tyckte det lät bra för andra men att de själva inte skulle 

vilja gå dit. 

 

Idéen Kollen såg fokusgruppen inget behov av. Man menade på att allt redan fanns 

lättillgängligt på nätet. I de fall där användarna hade svårt att hitta och/eller nyttja 

tjänsterna såg man inte heller att man skulle använda sig av Kollen. Den delen av idéen som 

handlade om att öva på samhällskunskap genom att spela förkastade samtliga användare. 

Ingen kunde se sig spela ett ”arbetsförmedlingenspel”. 



 
SAMORDNINGSFÖRBUNDET BÅD-ESÅ, Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng 
Bilaga 4:2, Årsredovisning 2019, Slutrapport På Spåret Bengtsfors 

 

 

Samordningsförbundet BÅD-ESÅ, Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng 
Organisationsnummer: 222000-1800 

 

Däremot var alla i fokusgruppen positivt eller mycket positivt inställda till idéen Förlängda 

armen. Flera uttryckte att det var så de hade upplevt hur det gått till när de deltagit i 

projektet och att det hade fungerat bra för dem. Det man var något reserverad mot var 

rädslan att få ”fel” person som sin förlängda arm eller att den förlängda armen ofta skulle 

skifta p.g.a. personalomsättning. 

 

Både idéerna Bengtsfors Bästa och Förlängda armen ansågs tillräckligt bra för att gå vidare 

med. Det bestämdes att Förlängda armen var den idé man skulle prioritera. Detta p.g.a. att 

den hade fått så positiv respons, krävde minst resurser och hade potential att nyttjas även 

på andra målgrupper i kommunen. 

 

5.3 Skede tre: Utveckla och testa idéer samt förbereda för implementering. 
Som beskrevs tidigare skulle tjänstedesign nyttjas både som arbetsmetod för att driva 

projektet och ta fram idéer, men också för att ta fram individuella handlingsplaner för 

deltagarna. Som en bieffekt av detta hade deltagarna redan en person att vända sig till och 

som stöttade med vad det än gällde. På sätt och vis hade idéen Förlängda armen redan 

implementerats och dessutom visat sig få god effekt. Dock var det ett sammanträffande att 

idéen framtagen av aktörerna och det dagliga arbetet med användarna var så lika. Det 

krävdes en kartläggning och jämförelse av alla individuella planer och den arbetsmetod som 

nyttjats i varje enskilt fall. 

 

Det visade sig att det inte bara var handlingsplanen som var individuell. Även 

projektledarens förhållningssätt var anpassat för att möta varje enskild användare. Det 

senare hade skett per automatik och utan eftertanke. Dock var det uppenbart att ett 

individanpassat bemötande och förhållningssätt gav positiv effekt. Med denna nya insikt 

skärskådade och jämförde projektledaren och ungdomshandläggaren för EVI-U lyckade fall 

både från projektet och satsningen EVI-U i syfte att hitta mönster. 

 

Resultatet blev en utveckling av förlängda armen där man förhåller sig till användarens 

beteende och bemöter denne utefter detta, samtidigt som man tar fram en individuell 

handlingsplan med användarens fokus i fokus. För projektets fokusgrupp var detta redan 

verklighet. Därför beslutades att man skulle utöka testandet av idéen till en större del av 

målgruppen och samtidigt påbörja förberedelser för implementering. I skrivande stund 

pågår dessa förberedelser. 
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6. Resultat 

6.1  Anpassat bemötande och Förlängda armen. 
Handläggare etc. är också individer med olika livserfarenheter och åskådning. Utan tydligare 

riktlinjer än att konstatera att ett anpassat bemötande är av godo skulle inte tillräckligt god 

effekt uppnås, då allt för stort ansvar läggs på enskild individ. Analysen av projektledaren 

och ungdomshandläggarens bemötande av ungdomar kunde delas i tre huvudkategorier. 

Man var antingen informatör, coach eller föregångsperson. 

 

Information för att motverka otrygghet 

I de fall användaren uppvisar osäkerhet och/eller ilska beror detta på otrygghet. 

Otryggheten kan t.ex. grunda sig i att man inte känner sig fysiskt säker, att man inte 

känner att man kan kontrollera händelser i sitt liv, att man inte vet hur samhället 

fungerar och/eller att man har dålig självkännedom.  Otryggheten är så stark att den 

skapar ohälsa, oftast psykisk sådan. Utöver ohälsa skapade otryggheten också en 

förstärkning av offerperspektivet som nämnts ovan. Negativ livsåskådning och 

otrygghet manifesterar sig i allt från allmän osäkerhet till ilska. Kraftigare 

offerperspektiv gav ilska medan en person med större ansvarsperspektiv uppvisade 

osäkerhet. 

Bemötte man dessa användare på ett rakt och tydligt sätt. Där man tog reda på vad 

användaren inte visste och informerade kring detta minskade otryggheten, den 

upplevda ohälsan och gav en positivare livsåskådning. Bäst effekt fick man när 

informationen handlade om det användaren efterfrågade och inte det aktören ansåg 

relevant. Dock kan det finnas tillfällen då användaren inte vet vilken information den 

vill ha och då är all information relevant. 

Coachning för att bygga respekt 

En användare som generellt har svårt att komma överens med andra, som ofta går i 

opposition eller utmålar sig som en martyr kan lätt misstas att vara i behov av 

information. Det är inte ovanligt att en sådan person har en unik 

omvärldsuppfattning och de facto är i behov av en mer reell bild. Dock handlar detta 

om att personen inte känner sig respekterad och att gå i debatt och försöka övertyga 

att dennes åsikter är felaktiga kommer inte ge goda resultat. Har personen dessutom 

ett kraftigt offerperspektiv målar den gärna upp en bild av att alla är emot den. Även 

här är det vanligt med psykisk ohälsa där personen själv med hjälp av sin 

analysförmåga driver på sin ångest. En person som har behov av respekt känner sig 

t.ex. ignorerad, missförstådd och/eller icke delaktig. 

När man bemötte dessa personer med ett intresse för deras åsikter och undersökte 

varför de tyckte som de tyckte öppnade de upp för att resonera kring hur de skulle 

kunna ta sig vidare. I de flesta fall visste de vad de inte ville ha och hur det inte skulle 

vara, men hade aldrig riktigt tänkt på vad de ville ha eller hur det kulle vara. Genom 

att coacha dem att lägga sin analytiska förmåga, som ofta är god, på att just komma 
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fram till hur man vill att ens liv ska se ut och hur man skall komma dit uppnådde man 

god effekt. 

Föregångsperson för att visa vägen. 

När en användare systematiskt nonchalerade något eller till och med var passiv 

gentemot något den egentligen viste var viktigt, hade den ofta en relativt god 

uppfattning av vilka negativa konsekvenser som skulle följa. Användaren visste alltså 

vad den behövde göra för att förändra sin situation till det bättre men kunde inte 

förmå sig att göra det. Det kan till och med vara svårt att tala om det. Detta misstas 

ofta för lathet men handlar egentligen om låg självkänsla och självförtroende med 

ohälsa som följd. Ju kraftigare offerperspektiv användaren hade desto påtagligare blir 

passiviteten. För varje misslyckande sjönk självkänslan och ökade på ohälsan. En 

användare med ett passivt beteende riskerar alltså att må sämre för varje dag som 

går där den inte gör det den själv vet att den borde. 

Dessa användare var i behov av stimulans. Ofta visste de själva vad de behövde eller 

ville men tog inte tag i det. Vad man uttryckte, om man tvingades vara konkret, var 

bl.a. behov av utveckling, omväxling och/eller utmaning. Genom att vara en 

föregångsperson, som tog reda på vad användaren ville och sen var med och såg till 

att det blev gjort förstärkte man självkänsla och förtroende. När man kom till en 

tillräckligt hög nivå av tillit till sig själv började användarna ta egna initiativ. Föll dessa 

väl ut stärkte användaren sig själv ytterligare och en nästan exponentiell effekt 

uppstod. 

 

Behov, reaktioner och bemötande. 

 

Trygghet  Respekt  Stimulans 

 Fysisk säkerhet Bli sedd  Intresse 

 Vetskap om framtiden. Förstådd  Omväxling 

 Kontroll  Bekräftad  Utmaning 

 Lugn  Lyssnad till.  Utveckling 

 Tydlighet  Delaktig  Komma till sin rätt. 

Reaktion 

 Osäkerhet – Martyrskap - Nonchalans – 

 Ilska  Opposition  Passivitet 

 

   Bemötande 

 Informerande Coachande  Föregångsmannaskap 
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Oavsett bemötande som man tror fungerar bäst på en specifik användare skall syftet alltid 

vara att underlätta kommunikationen, få användaren att stärka sitt ansvarsperspektiv och 

skapa de bästa förutsättningarna för att, tillsammans med användaren, ta fram en robust 

handlingsplan. Uppfattar man att användaren uppvisar flera eller alla beteenden får man 

förhålla sig till syftet ovan och kombinera eller prioritera det individuella bemötandet. För 

att inte få ett för komplext personligt bemötande förordas att man i sådana lägen 

prioriterar. Vid prioritering bör man gå i ordningen trygghet, respekt, stimulans. Det 

anpassade bemötandet skall ses som första delen och den individuella planen som tas fram 

enl. beskrivning av Förlängda armen är den andra delen. Först när man lyckas med båda 

kommer man uppnå hög effekt. 

 

6.2 Övriga slutsatser. 
Tiden för projektet har varit alldeles för kort. Användarnas situation var ofta mycket komplex 

och byggde därför på förtroende för individer hos de olika aktörerna. Yttre faktorer som 

personalomsättning, omorganisation och plötsliga besparingar ställde livet på ända för 

användaren och denne var tillbaka på ruta ett. 

 

Tjänstedesignsprocessen tar tid, speciellt när den används mot en målgrupp som är svår att 

komma i kontakt med och som inte sällan far med osanning eller helt enkelt inte vet vad den 

har för behov. 

  

För aktörerna är sjukdomstänket utbrett. Man problematiserar runt användarens 

begränsningar snarare än att fokusera på förmågor. Vidare är det ofta ett krav att man skall 

ha dokumenterad sjukdom för att ha möjlighet till stöd som man uppenbart är i behov av. 

 

Inom offentlig sektor i allmänhet och gällande insatser/åtgärder i synnerhet är strukturen 

otydlig eller obefintlig. Det saknas effektiva rutiner för samverkan och samordning mellan 

aktörer men också internt där varje fall till del är uppbyggt på unika parametrar. 

 

Tidiga insatser är att föredra. Ju tidigare man kan påbörja arbetet med användarna desto 

högre effekt får man. 

 

6.3 Målsättning projektet och fortsatt arbete i Bengtsfors kommun. 
Målsättningar kopplat till användaren var: 

• Minst 40% av deltagarna har vid projektets slut påbörjat/återupptagit studier eller 

etablerat sig på arbetsmarknaden. 

• Alla deltagare har ökat sina kunskaper i svenska språket. 
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• Deltagarna har ökad förståelse för det stöd som kan erbjudas av olika 

samhällsaktörer. 

• Deltagarna har fått hjälp att komma i kontakt med relevant hjälp om behov finns. 

 Målsättningarna kopplat till aktören var: 

• Bättre samverkan och ökad kunskap kring hur vi bättre kan motivera unga till 

fortsatta studier. 

• Ökad kunskap i hur man finner unga vuxna som står utanför systemet. 

 

I Bengtsfors kommun ingick sju individer i fokusgruppen. Av dessa har sex stycken 

återupptagit studier eller kommit i arbete. Den sjunde individen har en handlingsplan som 

sträcker sig över en längre tidsperiod och förväntas påbörja studier under vintern 2019. 

Samtliga personer i fokusgruppen hade tillräckligt goda språkkunskaper redan från 

projektstart. Med det sagt har samtliga utlandsfödda ökat sina kunskaper i svenska språket 

då dessa nu arbetar på svensktalande arbetsplatser. Deltagarna har fått ökad förståelse för 

det stöd som kan erbjudas av olika samhällsaktörer och de har, i den mån det funnits behov, 

kommit i kontakt med relevant hjälp. 

 

Målsättningarna för aktörerna är ännu ej uppfyllda. Detta är till stor del p.g.a. en pågående 

större omorganisation inom kommunen där idéen förlängda armen och övriga slutsatser från 

projektet ingår. 

 

 


