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Sammanfattning 
Värmlands Framtid har funnits i Hagfors under hela projekttiden 2015-2018. Målet 
var att genomföra insatser till ungdomar som varken arbetar eller studerar med 
prioritering på de som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden. Arbetssättet, som 
även har varit en framgångsfaktor, var att hjälpa varje individ där individen står och 
just de insatser den behöver. Projektet har erbjudit olika aktiviteter så som 
körkortsinsatser, privatekonomi, matlagning, friskvård, praktik, coachande samtal, 
social träning och kognitiv beteendeterapi. Kvantitativa resultat som projektet har 
åstadkommit är att av 82 deltagare har sex gått direkt till arbetsmarknaden och 31 
har gått till studier. De kvalitativa resultat som projektet åstadkommit är det 
arbetssätt som använts för att få så många ungdomar till arbete, studier eller har 
gjort stegförflyttning mot eventuella studier i framtiden.  
 
Den stora frågan är hur kommunen resonerar om denna verksamhet ska fortsätta i 
någon regi och i så fall hur eller om den ska avvecklas och därmed låta ungdomarna 
klara sig på egen hand. 
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Bakgrund 
Då det uppmärksammades att Värmland hade hög ungdomsarbetslöshet och en stor 
del ungdomar utan avslutade gymnasiestudier, påbörjades en projektbeskrivning till 
svenska ESF-rådet angående en ansökan om finansiella medel. Målet var att hjälpa 
ungdomar som varken arbetade eller studerade. Ansökan blev beviljad och därmed 
kunde ESF-projektet “Värmlands Framtid” starta 1 juni 2015.  
 
Anledningen till att Hagfors gick med i Värmlands Framtid var att kommunen fick 
information om att det var ett projekt där alla kommuner i Värmland blev inbjudna 
och även att de andra kommunerna hade tackat ja, därmed ville Hagfors inte vara 
den enda kommunen som stod utanför. Kommunen såg det som en möjlighet att 
jobba med ungdomar som lever i ett utanförskap i kommunen, men även fånga upp 
ungdomar tidigt och därmed förebygga ett utanförskap.  
 
 
 
  



Arbetsmetod 

I början av projektet fanns en otydlighet kring arbetssättet som skulle användas i 
Hagfors, men när det sedan anställdes en projektledare blev det bättre. Då det växte 
fram ett arbetssätt genom ett samarbete mellan projektledaren och en 
samverkansgrupp i kommunen, fick kommunen hjälp med att ta kontakt med de 
ungdomar som varken arbetade eller studerade. Målgruppen som projektet har riktat 
sig mot är ungdomar 16-24 år. Därmed låg ett stort fokus på den uppsökande 
verksamheten i början, för att sedan gå vidare till att träffa ungdomarna en efter en 
och se var individerna stod samt erbjuda lämpliga individuella åtgärder.  
 
“Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först 
finna henne där hon är och börja just där…” 

Sören Kirkegaard 
 
 

Organisation 
För delprojektet i Hagfors anställdes det en projektledare i augusti 2015. Denna 
projektledare avslutade sin tjänst i mars 2017 och tjänsten tillsattes därmed av en 
annan projektledare, som jobbade till projektet avslutades juni 2018. Under denna tid 
har det varit tre olika projektägare i Hagfors. När Hagfors blev beviljade finansiering 
för en projektmedarbetare på 50 % tillsattes en sådan tjänst i oktober 2017. 
Samtidigt ändrades målgruppen till 16-29 år. Kommunen har medfinansierat 
projektet på olika sätt under projekttiden. Ibland har det varit genom speciella 
aktiviteter riktade till målgruppen såsom studie- och yrkesvägledning, motiverande 
samtal eller stöd vid arbetsträning, och ibland har det varit ett närmare samarbete 
med projektledaren och gjort det som har behövts göras såsom praktiksamordning, 
socialt stöd på praktikplatser, gruppaktiviteter, uppsökande verksamhet och hjälp på 
komvuxstudier. 
 

Samverkan & samarbete 
Under projekttiden har detta arbetssätt förändrats genom att denna 
samverkansgrupp har fått ny konstellation eftersom det anställdes en personal som 
specifikt skulle jobba med kommunala aktivitetsansvaret. Den nya konstellationen 
fokuserade istället på de som tillhör “sökande kategori 15” på arbetsförmedlingen. 
Denna kategori betyder med andra ord “kommunal samverkan” och har till syfte att 
just samverka för ungdomar (15-24 år) i kommunen som behöver extra stöd för att 



stå till arbetsmarknads förfogande. Detta knyts även ihop med delegationen för unga 
till arbete (DUA), som är en överenskommelse mellan kommunen och 
arbetsförmedlingen.  
 
I övrigt sker samverkan med arbetsförmedlingen, skola, socialtjänst, 
försäkringskassa och arbetsmarknadsenheten. Denna samverkan är värdefull 
genom att kunna tillsammans diskutera och ge förslag på lösning för målgruppen 
och för varje individ i målgruppen. 
 
De aktörer som har samarbetat med projektet är Arbetsmarknadsenheten, olika 
funktioner inom gymnasieskolan, Arbetsförmedlingen, Vuxenpsykiatrin och 
praktikplatser inom både privat och offentlig sektor.  
 
Resultat: Ett exempel på att individuella insatser tillsammans med samverkan har 
gett resultat är att en individ fångades upp genom den uppsökande verksamheten. 
Denna individ stod långt ifrån arbetsmarknaden på grund av en 
funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen fanns tyvärr inte på papper. 
Värmlands Framtid hjälpte då till med att boka läkartid och skjutsade individen till 
mottagningen i Karlstad, där ett läkarintyg skrevs. Värmlands Framtid hjälpte även 
individen med att hitta en lämplig praktikplats, köpte arbetskläder och arbetsskor för 
att kunna genomföra praktiken på ett arbetsmiljösäkert sätt samt köpte busskort så 
individen kunde ta sig till praktikplatsen. Tack vare läkarintyget, väl genomförd 
praktik och projektets kommunala samverkan med arbetsförmedlingen resulterade 
detta i en lönebidragsanställning.  
 

Aktiviteter 
Projektet har schemalagt aktiviteter som deltagarna har visat intresse för som även 
gör att de närmar sig arbetsmarknaden och/eller klarar sig bättre i samhället. 
Exempel på sådana aktiviteter är körkortsteori, privatekonomi, matlagning, 
privatekonomisk matlagning (sparande genom att laga mat istället för att köpa 
exempelvis pizza) och friskvård.  
 

Körkortsteori 
Körkortsteori har varit den populäraste aktiviteten. Det började med att alla ville sitta 
enskilt och jobba med körkortsteori, men på grund av både lokal- och tidsbrist valde 
vi att effektivisera detta genom att göra det i gruppverksamhet två gånger per vecka. 
Det märktes att det fanns ett motstånd till detta, men viljan var för stark att ta körkort 
så deltagarna fortsatte att läsa körkortsteori i grupp. Detta är mycket bra träning för 
denna målgrupp, eftersom de behöver lära sig att befinna sig tillsammans med andra 



främmande människor vid eventuella studier eller arbete. Anledningen till att 
delprojektet i Hagfors har erbjudit deltagarna att läsa körkortsteori är att det är en 
viktig (i princip avgörande) del för att få ett jobb. Men även en bra aktivitet för att 
deltagarna ska få någon rutin i vardagen med att gå till en plats. För de som 
verkligen satsade på körkort och kom långt med teorin erbjöd projektet även åtta 
körlektioner.  
 
Resultat: Två deltagare har tagit körkort. Några har närmat sig ett körkort genom att 
ha förbättrat sina teorikunskaper och/eller börjat övningsköra. Samtidigt har tyvärr 
närvaron minskat med tid, vilket kan betyda att motivationen har minskat på grund av 
insikt att det krävs mer än vad man trodde från början eller att det är för svårt att 
klara av.  
 

Privatekonomi & matlagning 
Privatekonomi, matlagning och privatekonomisk matlagning var aktiviteter på grund 
av att det uppmärksammades kunskapsbrister inom dessa områden eller att 
ungdomarna prioriterar bort detta. Exempel på dessa kunskapsbrister är att det finns 
en tro att det är bara att gå till bankomaten om det är slut på pengar, ränta på lån är 
något man inte vet vad det är, att köpa en kaffe på bensinstationen är billigt eftersom 
den kostar bara 20 kronor. Även kunskap inom matlagning var bristfälligt, vilket 
resulterade i köp av skräpmat som pizza och kebab. Förutom “lektioner” i 
privatekonomi och matlagning följde projektpersonal även med deltagare ut i butik 
för att jämföra totalpriset för en maträtt vid köp av den billigaste och dyraste 
varianten av varje ingrediens. Många har ett levnadssätt att varje dag köpa 
energidryck och cigaretter, men har inte råd att boka undersökning hos tandläkare. 
Att ha ett sparande för framtiden finns definitivt inte.  
 
Resultat: Det är svårt att utvärdera om dessa insatser har gett någon positiv effekt 
eftersom personalen inte är med ungdomarna på fritiden och uppmärksammar deras 
konsumtion eller matlagning i hemmet. Dock har det förekommit att ungdomarna har 
fortsatt köpa kaffe med mera på bensinstation på väg till sin sysselsättning på 
arbetsmarknadsenheten trots de höga priserna.  
 

Friskvård 
Aktiviteter inom friskvård har varit mestadels träning på det lokala gymmet. Intresset 
har varierat, ibland har flera deltagare haft friskvård som aktivitet samtidigt medan 
ibland har ingen haft det som aktivitet. Det har varit en stående aktivitet för att 
erbjuda sådana insatser till de som har visat intresse. Anledningen till det är att 



friskvård och hälsotänk finns hos väldigt få i denna målgrupp och eftersom friskvård 
har positiva effekter på individens hälsa.  
 
Resultat: Det finns inga konkreta resultat av friskvårdsaktiviteterna, utan resultatet är 
mer de kända effekterna av att röra på kroppen och använda kroppens muskler då 
många i denna målgrupp annars är stillasittande.  
 

Praktik 
Då studier inte fungerar för alla individer är praktik kanske den mest effektiva 
aktiviteten för att närma sig eller få en anställning. Det är även en kostnadseffektiv 
sysselsättning för denna målgrupp genom att individerna kan ha sysselsättning på 
100 % utan att det tar så mycket tid från kommunanställd personal. Dock tar det lite 
tid att ordna en praktik, samt uppföljning och utvärdering av praktiken. Det viktigaste 
är dock att individen är redo för praktik genom att t.ex komma i tid, undvika 
mobiltelefonen, genomföra arbetsuppgifter och ha god attityd. Med andra ord sköta 
sig som om det vore en anställning. Risken är att företaget vill avbryta praktiken och i 
framtiden har en negativ inställning till nya praktikanter.  
 
Resultat: Av de 82 individer som har deltagit i projektet har 42 haft någon typ av 
praktik. Det kan vara både externt ute på företag eller försörjningsstödspraktik på 
arbetsmarknadsenheten. Praktik har även visat sig ha positiva effekter förutom att 
närma sig arbetsmarknaden. En deltagare har mestadels varit hemma utan 
sysselsättning i flera år efter sin gymnasieutbildning, vilket har resulterat i psykisk 
ohälsa och gräl med familj. Tack vare praktiken har individen en rolig sysselsättning, 
mår psykiskt bättre och har en framtidstro.  
 

Coachning  
Motiverande samtal, eller rättare sagt coachande samtal har använts för många 
deltagare. Det kan handla om att våga släppa den trygga miljön och prova något 
nytt, påbörja någon typ av studier, söka flera olika typer av jobb i hela sverige för att 
undvika fortsatt försörjningsstöd.  
 
Resultat: En deltagare har testat studier på några olika nationella kurser för att på så 
sätt dels bli behörig till eftergymnasiala studier, men även ha inkomst från CSN 
istället för försörjningsstöd. När studierna blev ett misslyckande pekade allt på att 
individen skulle behöva söka nytt försörjningsstöd. Men efter ett långt coachande 
samtal tog individen tag i sitt jobbsökande och fick också anställning i en annan stad 
långt ifrån Hagfors.  
 



Social träning 
Social träning är nödvändigt för många individer eftersom många blir isolerade 
hemma utan sysselsättning. Dock har projektpersonal lärt sig med tiden att det finns 
olika låsningar för sociala sammanhang. Vissa kan hur bra som helst vara bland 
mycket människor som exempelvis på IKEA eller idrottsevenemang, för att sedan ha 
stora problem i små grupper. Detta har med största sannolikhet att individen hamnar 
mer i centrum i små grupper.  
 
Resultat: Det finns inga konkreta resultat för denna typ av aktivitet. Det gäller att 
fortsätta med social träning för de som behöver det i flera steg så de med social fobi 
inte längre har dessa hinder för framtida studier, praktik eller anställning.  
 

Kognitiv beteendeterapi 
Insatsen KBT (kognitiv beteendeterapi) köptes in för perioden juni – december 2017. 
Det visade sig vara populärt hos de deltagare som deltog, eftersom deltagarna hade 
hög närvaro på sina samtal. I det stora hela ligger fokus på att ge individen stöd så 
deras självkänsla ökar. På en praktikplats kan det vara att personal är med individen 
i början för att det ska fungera på egen hand i framtiden.  
 
Resultat: En av de individer som deltog i KBT var på nästan samtliga träffar med 
terapeuten. Tidigare har individen kommit på 10-20 % av de bokade träffarna. 
Individen har även varit hemmasittare utan sysselsättning i flera år efter gymnasiet. 
Efter att ha tagit del av KBT påbörjade individen praktik tillsammans med 
projektpersonal som socialt stöd. Om det var tack vare insatsen KBT som individen 
kunde påbörja praktik är svårt att säga. När det sociala stödet genom 
projektpersonal försvann slutade individen även med praktiken.  
 

 
 
 
  



Resultat 
Projektet har hjälpt ungdomar till studier, arbete och körkort. Många har fått en bättre 
upplevd hälsa genom att ha en sysselsättning samt en känsla av att närma sig 
arbetsmarknaden och nå sina uppsatta mål. Totalt har 82 ungdomar deltagit i 
projektet. Resultatmässigt har sex gått direkt till anställning på något sätt, det kan 
vara via praktik, medan 31 har avslutats mot studier. För en tydlig översyn av 
projektets resultat, se bilaga 1.  
 
Oväntade resultat är att en hel del ungdomar som avslutats i projektet mot 
exempelvis studier har kommit tillbaka till projektet vid senare tillfälle. Detta beror 
eventuellt på att ungdomarna inte får det stöd som de behöver för att klara av 
exempelvis studier, eller att studierna avklaras men ändå inte leder till en anställning. 
Utifrån ett organisationsperspektiv har vuxenutbildningen ökat i antal elever, men 
även insett att en del elever behöver mer stöd för att klara sina studier.  
 
Samverkan har fungerat bra under lång tid, men har utvecklats under projekttiden 
och kan fortsätta att utvecklas. Ett gemensamt synsätt om att se varje individs 
arbetsförmåga och jobba för att ta tillvara på den har till viss del börjats på 
handläggarnivå, men det är mycket arbete kvar. 
 
 
 
 
 
 
 
  



Diskussion 
Nu när projektet är slut efter tre år är det dags att fundera på vad som har fungerat 
bra och vad som inte har fungerat bra. Verksamheten byggdes upp från början och 
har utvecklats under projekttiden. Projektet har bedrivit verksamheten i delad 
skollokal, vilket har varit negativt för många deltagare då de har tidigare 
misslyckanden från just skolan. Eftersom verksamheten har varit lite av en egen 
verksamhet har det varit en tungrodd och sårbar verksamhet. Under projekttiden har 
det varit två olika projektledare, tre olika projektägare och två olika 
projektmedarbetare. Detta har medfört byte av arbetssätt i projektet, som kan ha 
varit både positivt och negativt. Det är positivt med ny personal med hög motivation 
och nya förslag på lösningar av problem. Dock kan det vara negativt för deltagarna 
vid personalbyte då de byggt upp en relation med den tidigare personalen. I övrigt 
har annan personal varit medfinansiärer genom att på olika sätt hjälpt deltagare, det 
kan vara studie- och yrkesvägledning, studiehjälp eller arbetsträning. Men denna 
personal har haft sin ordinarie anställning och har därmed inte kunnat jobba nära 
projektledaren med målgruppen, eller täcka upp vid eventuell sjukdom som en 
projektmedarbetare har kunnat göra. Förslagsvis skulle kommunen budgetera och 
bygga en verksamhet som hjälper denna målgrupp som står långt från 
arbetsmarknaden, med målsättning att dessa ungdomar ska ta sig till studier 
och/eller arbetsmarknaden. Det handlar om både arbetsuppgifter inom kommunala 
aktivitetsansvaret (KAA) och delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) 
för att motivera dem till studier. Men vid studier skulle resurser kunna sättas in som 
en hjälp för att öka chanserna att studierna lyckas. På så sätt kan verksamheten följa 
individ för individ från uppsökande verksamhet till arbetsmarknaden, och om en 
individ skulle vara i behov av en SIUS-konsulent genom arbetsförmedlingen finns ett 
nära samarbete med arbetsförmedlingen strax innan individerna tar steget ut på 
arbetsmarknaden.  
 
Under projekttiden har samverkan utvecklats så att Värmlands Framtid, skola, 
arbetsförmedlingen, socialtjänsten och arbetsmarknadsenheten samverkar kring 
individärenden varje månad. Men denna samverkan kan utvecklas så att 
arbetsgruppen lättare kan hitta lösningar tillsammans, men framförallt ha ett närmare 
samarbete med cheferna i styrgruppen. Till exempel om arbetsgruppen har 
uppmärksammat ett problem så lyfts det till styrgruppen som diskuterar och 
återkopplar vad de kommer fram till. Samverkan är viktig och effektiv för att 
tillsammans hitta en lösning istället för att slussa individer mellan myndigheter, som 
bilaga 2 illustrerar. 
 
De aktiviteter som deltagarna har tagit del av har tagits fram för att projektpersonal 
har uppmärksammat att dessa aktiviteter gynnar deltagarna. Det har varit både 



billigare och dyrare aktiviteter. Körkortsinsatser har varit både av billigare och dyrare 
sort. Teoriböcker har varit relativt billigt att köpa in, och eftersom det blir en aktivitet 
som varar under lång tid så blir det en billig aktivitet på sikt. Medan körlektioner har 
varit dyrare i inköp och som tar slut på kortare tid. Dyrare aktiviteter som kognitiv 
beteendeterapi (KBT) och neuropsykiatriska utredningar (NP-utredningar) har köpts 
in under projekttiden, men beslut har tagits att sådana insatser inte får köpas in i 
fortsättningen. Även om detta kostar pengar så behöver kommunen fundera på om 
det kan vara värt att köpa exempelvis en NP-utredning om det ökar chansen att 
individen får en funktionsnedsättning på papper som ökar chansen till 
aktivitetsersättning från försäkringskassan eller en lönebidragsanställning istället för 
eventuellt försörjningsstöd. Samma sak gäller med körkortet. Kan kommunen hjälpa 
denna målgrupp som oftast har ekonomiska svårigheter med körkortet så ökar 
chansen att de når en anställning, då stor del av arbetsmarknaden kräver körkort för 
att få anställning. Hela projektets verksamhet med de aktiviteter som funnits har varit 
uppskattat av deltagarna. Flera deltagare har dels tackat personalen för den hjälp de 
får, men även visat oro för att verksamheten inte ska fortsätta genom att ställa 
frågor; “Kommer projektet att fortsätta?” och “Vad händer med mig om projektet inte 
fortsätter?”  



Bilaga 1 
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