
 
 

 

Bilaga - resultat i förhållande till uppsatta delmål 

 

Projektmålet för Värmlands framtid var inledningsvis att genomföra insatser riktade till 

ca 900 unga kvinnor och män, i åldern 15-24 år, som varken arbetar eller studerar. 

Efter beviljad förstärkning och förlängning höjdes deltagarmålet till 1337.  

 

I Värmlands Framtid har 1155 unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) deltagit under 

projekttiden.  Av dessa var 44 % unga kvinnor och 56 % unga män. Att antalet deltagare 

understiger det senare uppsatta målet beror på flera olika faktorer. En av dessa faktorer är att 

deltagarnas behov av insatser över lång tid till viss del underskattats.  

 

”Under projektets senare del har det i stora drag alltmer på grund av 

målgruppens mer omfattande problematik börjat handla om att långsiktigt med 

KBT-samtal, coaching och friskvård arbeta mot och göra deltagarna redo för att 

på sikt kunna komma ut i arbete eller studier och stärka individens psykiska hälsa, 

självförtroende och välmående.”  

Projektledare 

 

En annan faktor är att då nya beräkning av andelen deltagare i projektet gjordes utökades 

åldersgruppen också upp till 29 år, något som tidigt signalerats som ett stort behov. Att 

arbeta med att rekrytera en ny målgrupp och finna rutiner för samarbete med nya aktörer 

(Försäkringskassan, daglig verksamhet m.fl.) tar tid, vilket också påverkade inflödet. 

 

En tredje faktor är att det uppsökande arbete är tidskrävande och stora resurser har lagts på 

unga som sedan av olika anledningar aldrig skrivits in i projektet (ex. unga med aktivt 

missbruk, unga som blivit frihetsberövade). 

 

80 procent av i projektet deltagande ungdomar ska göra en stegförflyttning mot 

arbete och/eller studier. 

Projektet har kontinuerligt utvärderats av deltagarna genom mätverktyget NDI – Nöjd 

DeltagarIndex. Här har deltagare bl.a. fått svara på frågor hur de blir upplever att de blir 

bemötta, vad de tyckt om insatserna och om insatserna hjälper dem att närma sig studier 

eller arbete.  Majoriteten deltagare anser att projektets insatser fått dem att närma sig arbete 

eller studier (genomsnitt ca 70%) och en ännu högre andel anser att projektets insatser hjälpt 

dem att nå sina mål, vilket inte alltid behöver vara arbete eller studier. Här kan det t.ex. 



 
 

 

handla om unga som har aktivitetsersättning, behöver sysselsättning via LSS eller som är 

sjukskrivna. Projektet har också hjälpt många unga att hamna hos rätt huvudman. 

I NDI-verktyget finns två frågor som ger indikation på deltagarnas upplevda stegförflyttning 

närmare arbete och/eller studier. Nedan redovisas sammanslagen data för samtliga 

mättillfällen under projektets gång, fördelat per fråga. Mätningar har skett löpande under 

inskrivningstiden och sammanställningen visar svar från såväl nyinskrivna deltagare som 

deltagare som varit med under lägre tid. Ett större antal än förväntat svarar ”vet ej” på frågor 

om projektets insatser. Detta kan troligen förklaras av att nyinskrivna deltagare inte kunna ge 

svar på frågorna eftersom de inte hunnit så långt i sin planering. För framtida mätningar kan 

det vara av vikt att tänka över när i tid mätningar ska göras för att ge mer tillförlitligt utfall. 

Sett till andelen som i realiteten avslutats mot arbete och studier i projektet är resultatet 

betydligt bättre än förväntat. 

Tycker du att Värmlands framtid hjälper dig att nå dina nuvarande eller framtida mål? 

 

 %  

Ja  77,2  

Nej  2,7  

Vet ej  20,1  

Total  100  

 

Tycker du att din tid i Värmlands framtid gjort att du närmat dig arbete och /eller 

studier? 

 

 %  

Ja  70,4  

Nej  6,2  

Vet ej  23,4  

Total  100  
 

 

 

80 procent av i projektet deltagande ungdomar ska förbättra sin upplevda hälsa. 

Landstingets hälsoenkät beskriver hälsoläget för målgruppen. För att bedöma om deltagande i 

projektet ökat målgruppens hälsa sammanställs här data från Landstingets hälsointervjuer. I 

rapport från Landstinget framkommer att praktiskt taget samtliga intervjuade svarar att de 

mår bättre jämfört med tidigare, sett något år tillbaka. Rapporten skriver också att ”I samtalet 

rörande mående berättas inte sällan om egen erfarenhet av neuropsykiatriska 

funktionshinder. Några av de intervjuade berättar också om att de blivit utsatta för övergrepp, 



 
 

 

våld och hot.” Ur rapporten från Landstinget återfinns också bl.a. följande resultat avseende 

förbättrad upplevd hälsa:  

- Att deltagarna uppger en bättre självskattad hälsa tack vare projektet 

- Att projektet bryter den enskildes isolering 

 

I den uppföljande rapporten skriver Landstinget:  

”De tillfrågade upplever att de mår bra eller bättre jämfört med första 

intervjutillfället. Ingen uppger sig må sämre. Olika orsaker uppges till det 

förbättrade måendet. Främsta orsaken bedöms vara de individuella kontakterna, 

samtalen och stödet från de enskilda projektledarna inom Vf (Värmlands Framtid). 

Detta stöd har i sin förlängning utmynnat i bland annat att man klarat 

fullständiga gymnasiebetyg, fått ett arbete/praktikplats eller att man känner 

tillförsikt inför framtiden med att exempelvis veta att man ska fortsätta studera…. 

Andra exempel som de intervjuade lyfter fram för att illustrera ett bättre mående 

är exempel att man inlett en relation, känslan av att ha ambitioner om framtiden, 

påbörja studier etc.”  

Utdrag ur Landstingets hälsorapport, del 2. 

Citatet nedan som hämtas från utvärderingen av projektet visar bl.a. hur projektet bidragit till 

att unga brutit sin isolering, fått ökad hälsa, ökat självförtroende och en bättre livskvalitet.  

 

”Vården säger, vi ses om ett halvår igen, ser vad som händer, det tar tid innan 

medicinen får effekt, verkar. Efter ett år, två år och tre år och ändå blev jag inte 

bättre. Nu sitter jag här i helt annan form. Nu har jag gått från 2009 till 2017, 

halva livet har gått…till ingenting. Det jag fått på ett år nu (Värmlands Framtid) är 

ju så himla mycket mer liksom. Är ju inte - du ska ligga hemma och vänta - utan 

nu kör vi!”  

Deltagare 

 

 



 
 

 

60 procent av i projektet deltagande ungdomar ska ha varit ute i praktik eller 

arbetsprövning  

samt 

60 procent av i projektet deltagande ungdomar ska ha tagit del av utbildningsinsats 

eller provat på studier under projekttiden. 

Under projekttiden har mer än 400 unga haft praktik eller arbetsprövning. För att se 
procentfördelning över andelen som deltagit i praktik har vi från de 1155 unga som deltagit i 
projektet dragit bort de 300 deltagare som fortfarande var inskrivna när projektet avslutades, 
eftersom de insatser som de skulle ha deltagit i inte registrerats för avslut. Procentuellt sett 
har ca 47 % av deltagande unga varit ute i praktik eller arbetsprövning, vilket är lägre än 
förväntat, men också ger en tydlig signal om att detta inte varit den enda viktiga insats som 
målgruppen behövt. 
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Under projekttiden har ca 300 unga tagit del av utbildningsinsats. För att se procentfördelning 
över andelen som deltagit i utbildningsinsats har vi, på liknande sätt som ovan, från de 1155 
unga som deltagit i projektet dragit bort de 300 deltagare som fortfarande var inskrivna när 
projektet avslutades, eftersom de insatser som de skulle ha deltagit i inte registrerats för 
avslut. Procentuellt sett har ca 35 % av deltagande unga tagit del av utbildningsinsats, vilket är 
lägre än förväntat, men också här ger en tydlig signal om att detta inte varit den enda viktiga 
insats som målgruppen behövt. Av de unga som deltagit i utbildningsinsats har ca 30 erhållit 
kvalifikation i form av certifikat eller licenser. Viktigt att ta i beaktande i denna fråga är dock 
att en stor andel unga trots detta avslutats mot studier, men då i reguljära studier och inte 
inom ramen för projektet. 
 

Kunskap om förekomst av och mekanismer bakom diskriminering, utestängning utifrån 

tillgänglighet och kön används i projektets utformande och genomförande 

Samtliga projektledare i alla 16 kommuner och ett stort antal projektmedarbetare och 

styrgruppsmedlemmar har deltagit vid de många kompetenshöjande insatser som projektet 

gjort inom jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Antalet som deltagit går inte att 

på överskådligt sätt presentera avseende unika individer och redovisas därför inte i 

statistikform här, men finns i form av deltagarlistor per insats. Insatser har varit såväl 

gemensamma fortbildningsinsatser över länet, i den egna kommunen eller som handledning 

till enskild personal. Utvärderingen av projektets insatser inom jämställdhet, tillgänglighet och 

icke-diskriminering visar på god tillägnad kunskap och tillämpning. För beskrivning av 

genomfört arbete se bifogad fil om arbetet med horisontella principer. 
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Identifiera och undanröja hinder för att alla deltagare ska kunna vara delaktiga i 

projektets insatser (oavsett diskrimineringsgrund).  

Nedan har svar i procent och citat redovisats avseende tre delar ur NDI-enkäten, då svaret på 

denna fråga kräver flera dimensioner. Utöver nedan redovisat vill vi hänvisa till projektets 

arbete med att undanröja hinder som beskrivs i bifogad fil om arbetet med horisontella 

principer. 

 
Tycker du att killar och tjejer får lika mycket tid och utrymme? 

 

 %  

Ja  58  

Nej  0,4  

Vet ej  41,5  

Total  100  
 

 

 

En stor del av deltagarna har endast haft individuell planering, vilket gjort att många svarat 

”vet ej” på denna fråga. Insamling av data i frågan har skett löpande under projektets gång 

och i de fall negativa svar registrerats har insatser i respektive delprojekt gjorts för att 

undanröja dessa hinder. NDI har använts som ett verktyg för att löpande följa upp och 

förbättra verksamheten. Nedanstående citat ger en kvalitativ beskrivning av deltagares 

upplevelse. 

”Jag uppfattar det som om att alla får lika bra bemötande och erbjudanden och 

stöd oavsett kön. Skillnader i bemötande tror jag har med olika individers 

personlighet att göra. Alla får det bemötande som underlättar mest för individen 

så man känner sig välkomnad och bekväm.” 

Deltagare 

”Jag tycker att Värmlands Framtid är bra på att vara jämställda emot alla. Alla får 

utrymme att göra sig hörda och sedda, oavsett kön. Åsikter och funderingar är 

varmt välkomna och alla är öppna för förståelse. Man uppmuntras att ta ställning 

i diskussioner vilket är positivt då man oftast får fler perspektiv på saker och ting.”  

Deltagare 

 

 



 
 

 

Tycker du att det förekommer rasistiska, kränkande eller nedvärderande kommentarer i 

Värmlands framtid? 

 

 %  

Ja  1,6  

Nej  81,3  

Vet ej  17  

Total  100  
 

 

 

Denna fråga har varit extra viktig i arbetet med att följa upp och utveckla arbetet i projektet. 

Frågan har gett personalen tillfälle att visa att arbetet med att motverka kränkningar och 

nedvärderande kommentarer är centralt för projektet och en utgångspunkt i arbetet. 

Projektledare beskriver att många viktiga diskussioner har förts utifrån denna frågeställning.  

Insamling av data har även i denna fråga skett löpande under projektets gång och i de fall 

negativa svar registrerats har insatser i respektive delprojekt gjorts för att se till att minimera 

risken för fortsatta kränkningar eller nedvärderande kommentarer. Beskrivningar av hur detta 

arbete skett återfinns i bifogad bilaga om arbetet med horisontella principer. 

 
Tycker du att du kan påverka aktiviteterna i Värmlands framtid? 

 

 %  

Ja  46,9  

Nej  5,4  

Vet ej  47,8  

Total  100  
 

 

Sammanställning av insamlade av data i frågan om deltagarnas uppfattning om att påverka 

aktiviteterna i projektet visade på en hög andel ”Vet ej”-svar. Vid analys av 

sammanställningen har det visat sig svårt för unga i projektet att förstå frågeställningen, just 

eftersom de själva planerat vilka insatser de behövt. Om deltagare t.ex. enbart haft planering 

som byggt på enskilda insatser har de haft svårt att besvara frågan. Vår tolkning av detta är att 

statistiken troligen visar deltagarnas uppfattning kring påverkan av de gemensamma 

aktiviteter som genomförts i projektet i form av gruppaktiviteter, gemensamma studiebesök, 

gemensamma friskvårdsaktiviteter och dylikt. 

 

Bryta stereotypa mönster utifrån individuella faktorer för ökad risk för tidiga 

skolavbrott och ungdomsarbetslöshet 

I den hälsoenkät som gjorts i projektet framgår tydligt att deltagarna i Värmlands Framtid 

uppger en lägre upplevd psykisk hälsa än befolkningen i stort (Folkhälsoenkäten). Det gäller 

både sammantaget och för respektive kön. Detta bekräftar bilden av att många i målgruppen 



 
 

 

unga som varken arbetar eller studerar lider av psykisk ohälsa. Män uppger i båda fallen högre 

upplevd hälsa. 

  
Gott psykiskt välbefinnande/psykisk hälsa      
andel/procent som uppger att de har gott psykiskt välmående/hälsa    
      Kvinnor Män Samtliga 

Referensgrupp ÅLDER År Andel 
Antal 

svar Andel 
Antal 

svar Andel 
Antal 

svar 
 
Folkhälsoenkäten 16-29 år 2016 67% 735 80% 506 74% 1 241 

         
      Kvinnor Män Samtliga 

Hälsoenkät ÅLDER År Andel 
Antal 

svar Andel 
Antal 

svar Andel 
Antal 

svar 

Värmlands Framtid 16-25 år 
2017-
2018 44% 160 63% 164 55% 362 

 

För att ge svar på frågan om nöjdhet avseende individuellt stöd krävs flera dimensioner. 

Nedan har svar i procent redovisats avseende tre frågor från NDI-enkäten som vi anser är 

relevanta för att besvara frågan. Sammantaget visar deltagarna på god nöjdhet och i 

kombination med avslutsorsaker kan projektet i hög grad påvisa att insatserna bidragit till att 

bryta negativa mönster, minska ohälsan och gjort att fler unga kommit i studier eller arbete.  

 

Tycker du att de individuella samtalen/aktiviteterna är bra för dig? 

 %  

Ja  85,2  

Nej  1,8  

Vet ej  13  

Total  100  
 

 

 

Upplever du att personalen är lätt att komma i kontakt med? 

 %  

Ja, de är mycket lätta att komma i kontakt 
med!  

93,2  

Ja, men det kan bli bättre.  6,3  

Nej, de är inte lätta att få kontakt med.  0,5  

Total  100  

 

 

 

Blir du bra bemött av personalen? 

 %  

Ja  99,5  

Nej  0,5  

Total  100  

 



 
 

 

 

 

 

 

Projektet har genom att arbeta mot ovanstående mål bidragit till följande efterfrågade 

effekter 

• Minskad ungdomsarbetslöshet 

• Ökad etablering på arbetsmarknaden för unga som har utländsk bakgrund 

• Ökad etablering på arbetsmarknaden för unga som har en funktionsnedsättning 

 

I analys av projektets resultat konstaterats dock att insatserna till alltför liten del nått unga 

utrikesfödda, vilket därför också är ett av de utvecklingsområden som identifierats i 

utvärderingen (se bifogad bilaga med utvärderingens sammanställda utvecklingsområden). 

 

Omedelbara resultatindikatorer 

Statistik för de omedelbara resultatindikatorerna finns redovisade i rapporteringen till SCB 

och sammanställs nedan i diagramform. Delar av resultatindikatorerna har också besvarats i 

frågorna ovan, ex antal som erhållit certifikat, tagit del av utbildningsinsats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studier

20%

Arbete

21%

Avbrutit

7%

Annan orsak

16%

Fullföljt

36%

Avslutsorsaker juni 2015 - maj 2018

1155 deltagare

Studier

Arbete

Avbrutit

Annan orsak

Fullföljt


