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Sammanfattning 
 

De flesta av våra deltagare har en lång negativ historia bakom sig. Resan mot utanförskap har 

för de allra flesta börjat tidigt i livet. Många rentav innan dom föddes. Vissa har kanske en 

funktionsvariation som sätter käppar i hjulen i tidiga skolår. Det betyder att många unga bär 

med sig en övertygelse att dom inte duger. När vi får ta del av ungdomarnas historia är det 

lätt att förstå att det inte är någon kvickfix. Många av våra deltagare haft väldigt dåliga 

erfarenheter från skola och andra sammanhang och att fungera i grupp. Vi har därför inte haft 

fokus på gruppaktiviteter. Många gånger tänker man på kostnader för olika insatser från 

socialtjänstens sida- kanske främst ekonomiskt. Det vi vet är att ju längre vi väntar med att 

försöka bryta utanförskapet desto dyrare blir det. 

Vi har tänkt att vi som handledare i Värmlands framtid har fungerat som samordnare mellan 

alla kontakter en ungdom har. Ofta finns det många kontakter i ungdomarnas liv, exempelvis 

barn- eller vuxenpsykiatrin, läkare på vårdcentral, psykolog, skola, föräldrar, praktikplats, 

Försäkringskassan, Arbetsförmedling m.fl. Detta kan vara svårt för ungdomen att hålla ihop 

och hålla koll på allas agendor.  

Vi försöker hjälpa både ungdomen och samhällets alla insatser att se hela ungdomens 

situation, och försöka få till en samverkan så det blir så bra som möjligt för alla. Vi har jobbat 

helt individuellt och sett till PERSONENS behov. Inte haft en färdig process. Vi har varit 

tillgängliga för alla oavsett funktionsvariationer, hudfärg, ålder, sexuell läggning, 

trosuppfattning och kön.  

Deltagandet har varit helt frivilligt och detta ser vi som ett vinnande koncept. Vi kan 

konstatera att ungdomars utanförskap i samhället är dyrt och med denna relativt billiga insats 

med att samordna och hålla ihop livspusslet för våra ungdomar så finns det inget att tveka på 

än att vi faktiskt inte har råd att INTE fortsätta med Värmlands Framtid! Därför har vi också 

beslutat att vi fortsätter vårt jobb på exakt samma sätt i Sunne.  
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Projektidé, mål och förväntat resultat 
 

Projektets huvudproblem  
”Värmland har hög ungdomsarbetslöshet och en stor andel unga kvinnor och män befinner 
sig i utanförskap.”  
 
Projektets syfte  
Minska arbetslösheten och utanförskapet bland unga kvinnor och män i Värmland.  
 
Projektets målgrupp  
Ungdomar i åldern 15 - 24 år i Värmland, som varken arbetar eller studerar med prioritering 
på ungdomar som saknar fullständiga gymnasiebetyg. Åldern kom dock att höjas under 
projekttidens gång, upp till 29 år, då vi såg att många ungdomar fortfarande föll mellan 
myndighetsstolarna. 
 
Effekter av huvudproblemet  

• Konsekvenser i form av ökad risk för psykisk och fysisk ohälsa och långvarigt 
utanförskap hos målgruppen. Individnivå.  

• Höga kostnader för samhället och ungdomar i behov av samhällsstöd, från olika 
aktörer, i form av bidrag, stöd och vård. Organisationsnivå.  

• Värmland får bekymmer med framtida kompetensförsörjning  

 
Projektet ska stärka och höja kvaliteten i kommunernas befintliga insatser för ungdomar i 
målgruppen och långsiktigt förhindra socialt utanförskap på grund av arbetslöshet och 
stigmatiserad självbild. Anpassade aktiviteter ska erbjudas utifrån individens behov. 
Insatserna ska öka individens anställningsbarhet exempelvis via förberedande aktiviteter 
såsom coaching, praktik, yrkesvägledning, studier och hälsofrämjande insatser.  
 
 
Projektets prioriteringar 
• Stödja unga som hoppat av eller inte klarat måluppfyllelsen i grund- och/eller 
gymnasieskola.  

• Ge insatser för att öka individens anställningsbarhet.  

• Arbeta med tillämpning av beprövade metoder, t ex MI, Lösningsfokuserat arbetssätt, 

Arbetsmarknadscoaching och 7-tjugometoden.  
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Varför vill vi gå med i projektet, var att vi såg en grupp ungdomar som fanns under 
försörjningsstöd som inte kunde erbjudas hjälp vidare till annan försörjning eller annan 
aktivitet eller sysselsättning. 
Samverkan mellan kommunens alla instanser och gränser, som tex LSS/SOL/IFO/ 
boendestöd/AME/skola. Vi ville även få till en samverkan mellan andra myndigheter så som 
Arbetsförmedling, Försäkringskassan och Landsting.  
 
Under projektets gång har målgruppen förändrats, dels åldersgruppen, där vi höjt 
åldersspannet från 25 år till och med 29 år. Detta kändes mest naturligt då vi fick personer 
som inte hunnit bli färdigutredda för att kunna söka tex en aktivitetsersättning då den stäcker 
sig upp till 29 år. Det visade sig att ingen annan i kommunen hjälpte dessa ungdomar heller. 
 
 

Arbetssätt/Metod  

Delprojektet har arbetat med olika aktiviteter, t.ex. uppsökande verksamhet, coaching, kartläggning, 
självstärkande aktiviteter, individuellt stöd/lots, studiebesök, studie- och yrkesvägledning, 
arbetsmarknadskunskap, rustande/förberedande verksamhet, friskvård, praktik och öppen 
verksamhet flera dagar i veckan m.m.  
 

Arbetet har varit kvalitativt, skett med hög personaltäthet och med helhetsgrepp där personalen 

”håller i” och inte släpper taget om ungdomen (t.ex. vid påbörjade studier eller arbete), utan följer 

upp under en period. Projektets aktiviteter har varit individuellt anpassade och utgått från den 

enskildes möjligheter till deltagande och tillgång till resurser, oavsett kön, funktionsnedsättning, 

etnicitet, sexuell läggning eller trosuppfattning. Projektet har arbetat med att främja lika möjligheter 

och icke-diskriminering.  

 

Deltagandet i Värmlands Framtid varit frivilligt, har vi sett som en stor del i projektets 
framgång. Det är först när individen själv är motiverat och inspirerad till personlig förändring, 
som vi kan hjälpas åt att finna en väg mot individens mål! 

 

Vi har haft många motiverande samtal MI, kartläggningar och målsättningar (som är 
förändringsbara), mycket tid för reflektion för att påvisa framsteg, diskuterat vilka krav 
samhället har på individen i skol och jobbfrågor och vad vi ev. behöver förändra för att nå 
uppsatta mål, samtal med inriktning mot KBT, samtal och övningar utifrån 7 tjugo, 
utbildningar i Ekonomismart (vilket är ungdomar som kommer ut  och lär andra ungdomar 
samhällsekonomi), studiebesök på skolor, fikat och lunchat, många aktiviteter handlar om att 
följa med ungdomarna till sjukvård, FK, AF, IFO mm. Terapeutsamtal som vi köpt in i projektet. 
Föreläsningar, riktad gruppverksamhet i form av presentation av företag t.ex. trafikskola och 
rekryteringsträffar. Stort fokus har lagts på friskvård, då vi alla vet att just rörelse och motion 
är en stor basal bidragande orsak till ett bättre mående (Maslows behovstrappa). Friskvården 
har bestått av friskvårdsaktiviteter på Selma SPA, där vi haft omärkta fitnesskort som gett oss 
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möjlighet att använda både gym, bad och olika former av gruppträning. Promenader i olika 
miljöer har också varit en del av friskvårdsaktiviteterna. Vi har också valt att lägga en del av 
våra schablonpengar som en individuell friskvårdspeng på ca.1000:-/person, till de ungdomar 
som velat träna mer självständigt. Den pengen har kunnat användas till träningsskor, 
träningskläder, gymkort på andra gym i Sunne, men har också kunnat användas till 
studiemateriel och uppkörningsavgifter till körkort, som en liten uppmuntran att motivera till 
studier och körkort.                                                                                                                                 
Vi vill också nämna vår bil som varit en stor hjälp och tillgång när vi behövt hämta ungdomar 
som annars inte kommit iväg till t.ex. sjukvård. 

 

Samarbetspartners 

Till att börja med så var ansvarig socialsekreterare kring ungdomen vår största 
samarbetspartner. Med tiden har vi fått många fler, såsom SYV för gymnasiet och 
vuxenskolan, handläggare inom LSS/SOL, öppenvårdspsykiatrin, FK, AF, vuxenhabiliteringen, 
och AME. 

 

Material 

I Sunne har vi en folder med information om Värmlands Framtid, som vi delat ut till ungdomar 
vid informationsmöten. Vi har även lagt ut dessa foldrar på platser som IFO, gymnasieskolor, 
vårdcentralen, psykiatrin osv. Vi har även ett förkortat infoblad som fyller samma syfte som 
foldern. För övrigt har vi två samtyckesblanketter, varav den ena är den vi gemensamt tagit 
fram i Värmlands Framtid. Den andra är en variant där deltagaren själv kan välja samtycke 
gentemot föräldrar, skola, beroendemottagning, hälso/sjukvård, psykiatrin, boendestöd osv.                                                                                                                          
Vi har även en blankett för deltagare som går ut i praktik via Värmlands Framtid. Vi har 
intervjumallar som deltagaren får fylla i själv eller med stöd av personal, en annan är en 
kartläggning över deltagarens livssituation. Utöver dessa har vi naturligtvis använt oss av NDI 
och hälsoenkäterna vi gemensamt haft i Värmlands Framtid. NDI är den rapport där vi känner 
att vi fått mest respons på i vårt arbete i Sunne. Hälsoenkäten och NDI är anonyma vilket gjort 
att våra deltagare vågat vara helt ärliga i sina svar och därmed gett oss ärlig respons på att vi 
varit på rätt väg och att ingen känt sig kränkt, särbehandlad eller blivit illa bemött.  

 

 

Projektledarträffar, erfarenhetsutbyte, fortbildningsinsatser mm  

Vi har under projektets gång haft regelbundna projektledarträffar då vi rest runt i alla 16 
kommuner i Värmland, för att samtidigt få ett studiebesök i deras lokaler och fått se på deras 
sätt att arbeta, samt deras kommuners förutsättningar och möjligheter för ungdomars 
möjligheter att komma ut i praktik, skola och jobb. Dessa dagar har varit mycket värdefulla då 
vi lyft både hinder och solskenshistorier som vi diskuterat och tagit lärdom av. Vi har även haft 
några projektmedarbetardagar då alla som jobbat inom Värmlands Framtid fått vara med och 
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ta del av alla kommuners erfarenheter, vilket har känts extra kul då det ju oftast är just 
projektmedarbetarna som jobbat närmast ungdomarna.                                                       

Vi har haft utbildningsdagar i 7-tjugo genom Swedish empowerment center, vilket har gett 
oss värdefullt materiel att använda både individuellt och i grupper, när vi diskuterar olika sätt 
att tänka och handla i olika situationer.                                                                                                                                   
Ekonomismart har framförallt gett våra ungdomar möjligheten att gå en kurs i privatekonomi, 
men även vi projektmedarbetare fick gå en minikurs i ämnet. Där fick vi tips i hur vi kan 
vägleda ungdomar till ett ökat intresse för sin egen ekonomi, budget och sparande, samt 
varna för hur vi kan bli lurade via snabba sms lån och liknande. Vi har haft flera 
föreläsningsdagar i normkritiskt tänkande, jämställdhet och horisontella principer via Agneta 
Tynander. Dessa dagar har gett oss alla riktiga tankeställare i hur vi bemöter människor 
fördomsfritt och med respekt oavsett funktionsvariation, hudfärg, religion och kön. Ett ämne 
vi alla måste jobba med dagligen i vårt samhälle!                                                                                                            
Vi har också deltagit i MUCF:s konferenser i Stockholm, där vi fått ta del av många duktiga 
föreläsare som jobbar med ungdomar eller själva är ungdomar som delgett oss sina 
upplevelser i livet och hur vi kan lära genom att våga tänka annorlunda. I Sunne har vi även 
gått en utbildning i KBT grundkurs via Magelungen i Stockholm. Där vi fått ökade kunskaper 
och bättre förståelse för hur olika ångest och depressionstillstånd kan påverka hur vi fungerar 
eller inte fungerar i vardagen, samt fått verktyg i hur vi kan stötta ungdomar som lider av 
dessa tillstånd i väntan på att de får komma till en utbildad KBT terapeut. 

Projektets resultat 
Sunne har haft 70 deltagare i projektet. De flesta har varit anvisade från IFO.  40% av dessa 

har gått till Aktivitetsersättning, 25% till arbete och 19% till utbildning. 38st unga har haft 

praktik under projekttiden och 25st har tagit del av en utbildningsinsats eller provat på studier 

under projekttiden, Det mest positiva är dock hälsan hos våra deltagare som vi ser en stor 

positiv skillnad på. De mår helt enkelt bättre, vilket vi anser är den absolut största vinsten! 

 

 
Lokalisering 
Vi började vår verksamhet i LSS/SOL:s lokaler och hade därmed mycket bra samverkan med 
dessa två instanser. Senare bytte projektet lokaler och hamnade bredvid AME, vilket vi nu ser 
ger oss ett bättre samarbete med just AME. Vi ser en vinst i att vara nära andra verksamheter 
för att få en ökad förståelse och ett gemensamt synsätt. Vi har dock en bit kvar att gå innan vi 
är i hamn på alla plan.  

För Sunne kommun har projektet varit framgångsrikt, ungdomar utan inkomst har fått hjälp 
trots att dom inte har ”tillhört” någon myndighet. Man kan komma in direkt ”från gatan” och 
få hjälp. Namnet Värmlands Framtid har fått en positiv spridning i Sunne och detta tack vare 
att det är en frivillig verksamhet. 
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Styrgrupp 
Styrgruppen upplevs som bra sammansatt med de olika funktioner som behövs. Dock har 

man saknat representant från skolan vilket påverkar arbetet när det gäller frågor om 

utbildning och hur vi fångar upp ungdomar som håller på att komma ifrån skolan. From 1 

september 2017 så har KAA-uppdraget lagts på Värmlands Framtid (uppgjort under en 2-

årsperiod). Det finns en risk i att uppdraget lämnats över till Värmlands Framtid då skolan inte 

ser samma intresse av att vara med i styrgruppen. I någon av de andra värmländska 

kommunerna där ”Värmlands Unga” finns så har man börjat ett samarbete med de som har 

hand om KAA där går man tidigt in vid hög frånvaro och gör upp en plan. Det bästa med 

styrgruppen är att man lyfter upp och synliggör problematik. Ser vart det glappar vilket är en 

förutsättning för att kunna jobba med styrgruppen. 

 

Central organisationen och projektkontoret 

Något som har fungerat mindre bra är protokollflödet mellan den centrala styrgruppen och 

den lokala styrgruppen. 

För övrigt har det fungerat bra. Det som varit bra att det redan från start har varit tydliga mål, 

direktiv och ramar vad som gäller. Den ekonomiska biten har också varit tydlig.  

 
 

 

Uppföljning och utvärdering 

Tack vare uppföljning har vi fått svar på om vi jobbar åt rätt håll eller ej. Det har varit 
fantastiskt kul att få alla fina kommentarer och feedback från ungdomar på NDI-enkäten 
(Nöjd deltagare index), som deltagarna fått göra med jämna mellanrum. Nu fick vi i och för sig 
hela tiden bra och positiv feedback, men om det hade varit så att någon ungdom farit illa och 
ansett att vi som personal behandlat dom fel, så hade vi kunnat ta tag i det omedelbart och 
åtgärdat det.  

Det har varit väldigt lärorikt att träffa alla projektledare från andra kommuner i Värmland. Vi 
har haft mycket bra och lärorikt utbyte av varandra. Vi har delat med oss av både ris och ros, 
vilket har resulterat i att vi kunnat undvika fällor som andra gått i. Även om projektet nu tar 
slut så har vi skapat ett nätverk i Värmland. Vi kommer att hålla kontakten och fortsätta bolla 
idéer och problemlösningar med varandra.  

Projektkontoret i Karlstad har varit helt fantastiska. Direkt vi har ringt eller mailat dom en 
fråga har dom hjälpt oss. Det har varit en stor trygghet för oss. 
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Kommunikation, spridning och påverkansarbete  
Det finns en politisk representant med i den lokala styrgruppen (kommunalråd). Vi har även varit till SU 
(Sociala utskottet) och informerat om Värmlands Framtid och nu i maj så ska vi dit igen och gå igenom 
resultatet för de här åren och framtiden. Vi tänker även bjuda in oss till BU (Bildningsutskottet Att vi har 
arbetat med spridning under projektets gång har resulterat i en tjänst som kommer att fortsätta med 
Värmlands Framtids. Det har även resulterat i att skolan går in med en tjänst i två år för att Värmlands 
Framtid ska arbeta med KAA (kommunala aktivitets ansvaret). 
Vi kommer att arbeta vidare med;  
Arbetet med en lokal styrgrupp och en arbetsgrupp. Arbetsgruppen kommer att fortsätta att 
träffas en gång i veckan och den lokala styrgruppen träffas 2 ggr i halvåret. Socialchef kommer 
att vara sammankallande för styrgruppen efter projektets slut.   
Fortsätta utveckla samarbetet mellan de olika instanserna. De olika projektens roll gentemot 

Arbetsförmedlingen, IFO, skola och Försäkringskassan. Att arbetsgruppen ser syftet med 

styrgruppen och att det blir en dialog emellan.  

 

Samverkan med skolan för att motverka avhopp. Allt fler har hög frånvaro eller är helt 

frånvarande från skolan redan på högstadiet! 

 

 

Implementering och användande av resultat 
Värmlands Framtid kommer att fortsätta i befintlig verksamhet efter projekttidens gång. 

Tanken är att det i så stor utsträckning som möjligt fortsätter med den verksamheten som har 

varit nu i projektet. 

 
Kommentarer och tips 
 
Bra med tydliga mål, ramar och förhållningssätt utifrån man arbetade. Bra med regelbundna 
projektledarträffar med de övriga kommunerna för att få en samsyn och tips och idéer. Efter projektets 
slut så tänker vi att det vore bra med någon form av nätverksträffar för att fortsätta samverkan med 
andra kommuner. 

 

Kontaktperson för ytterligare information: 

Projektledare Lotta Olsson Ranström och Katarina Stangnes  
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