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Sammanfattning 
 

 

Värmlands framtid delprojekt Säffle, som bedrivits i kommunen mellan 2015 och 2018, har 

riktat sig till ungdomar som varken studerar eller arbetar med syftet att på individanpassade 

sätt hjälpa ungdomen att identifiera sina behov och närma sig sina mål. Många ungdomar har 

lidit av psykisk ohälsa eller haft neuropsykiatriska funktionsvariationer samt saknat adekvata 

förutsättningar och insatser för att kunna ordna sin livssituation på ett tillfredsställande sätt.  

Huvudsakliga metoder och arbetsätt som bedrivits i projektverksamheten har varit 

uppsökande verksamhet, kartläggning, individuellt stöd, coachning, social träning, 

samordning, gruppverksamhet, praktik/arbetsträning, utbildning samt motivationshöjande 

och självstärkande aktiviteter. 

Totalt har 55 ungdomar i Säffle deltagit i projektet och de resultat som kunnat ses är att flera 

ungdomar påbörjat studier, kommit ut i arbete, uppnått egen försörjning på annat sätt (ex. 

beviljats aktivitetsersättning från Försäkringskassan) eller fått rätt huvudman. Flera ungdomar 

har också rapporterat ett förbättrat hälsotillstånd och upplevelser av bättre rustning inför 

studie/arbetsmarkanden. På en organisationsnivå har projektets resultat visats i en förstärkt 

och mer effektiv samverkan mellan kommunens berörda aktörer, med nya strukturerade och 

tydliga samverkansforum. Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) har lyfts till ytan i 

kommunen samt skrivits in i reglementet för barn-och utbildningsnämnden och rutiner för 

KAA-verksamheten baserade på erfarenheterna från Värmlands framtid är under 

uppbyggnad. Arbetsmarknadsenheten kommer att arbeta med riktade insatser och individuell 

coachning till unga på andra sätt än tidigare och det finns idag en deltidstjänst på Säffles 

fritidsgård som är riktad mot unga i utanförskap.  

De främsta betydelsebärande framgångsfaktorerna för projektresultatet har varit det 

relationella arbetet mellan projektpersonal och ungdomarna, flexibilitetet i verksamheten, 

arbetssätten och rutinerna samt de upparbetade samverkansformerna. De svårigheterna som 

erfarits har bland annat varit begränsningar i projektpersonalens kompetens då många 

ungdomar mått sämre än förväntat, men också avsaknad av samverkan/samarbete med vitala 

parter, som Försäkringskassan och vården. En annan begränsning inom projektet har upplevts 

vara att man inte kunnat på individnivå arbeta närmare skolan och således också 

förebyggande istället för endast åtgärdande. Det har också krävts resurser och förutsättningar 

som inte rymts inom projektets ramar för att möta den mycket varierande målgruppen och 

dess skilda behov på ett adekvat sätt, avseende exempelvis personalresurser, tid, lokaler 

aktivitets/sysselsättningsalternativ i kommunen, etc.  
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Projektidé, mål och förväntat resultat 
 

Övergripande projektmål, delmål, indikatorer och förväntade resultat 

(Besvaras av projektkontoret – samma för alla) 

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.  
 
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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Projektidé och förväntningar  
 
När Värmlands Framtid (VF) startade 2015, visade Arbetsförmedlingens siffror för oktober 
samma år att ungdomsarbetslösheten (18-24 år) i Säffle kommun uppgick till 24,5%, avseende 
ungdomar som är öppet arbetslösa samt inskrivna i program på arbetsförmedlingen. Denna 
verklighet medförde stora sociala kostnader och man såg en stor grupp ungdomar stå utanför 
arbetsmarknaden och leva i utanförskap.  Arbetsmarknadsenheten i Säffle såg behov av att 
tillsammans med befintliga aktörer berörda av målgruppen öka samverkan och skapa en 
samsyn för att kunna ta ett helhetsgrepp om den gemensamma utmaningen som kommunen 
stod inför. På Ungdomens hus, Säffles fritidsgård, mötte man många av dessa ungdomar i 
vardagen och såg därmed ett stort behov av riktade gemensamma och samordnande insatser 
och således deltagande i projektet. Även vuxenutbildningen, Säffle Lärcenter, såg behov av att 
gå in i projektet, då det ingår i deras uppdrag att arbeta med målgruppen och stegförflytta 
dem närmare studie- och arbetsmarknaden.  Socialtjänsten, som varit med sedan start, hade 
stort intresse av att någon arbetar med målgruppen, då man såg att de insatser/åtgärder som 
fanns inte räckte till och försörjningsstödskostnaderna för denna målgrupp var stora. Vissa 
ungdomar var exempelvis för unga för arbetsförmedlingen och vissa sågs behöva andra 
insatser än vad socialtjänsten kunde erbjuda. Även arbetsförmedlingen i Säffle såg vinster i ett 
tätare samarbete med kommunen gällande den gemensamma målgruppen. I nära samverkan 
sågs möjligheterna till effektivare gemensamt arbetssätt med större insyn i andra aktörers 
insatsmöjligheter, professioner och resurser.  
 
Målgruppen som vid projektets uppstart avsågs att arbeta med var ungdomar mellan 15 och 
24 år som inte arbetar eller studerar, med individuellt anpassade insatser som den enskilde 
identifieras behöva för att komma närmare sina mål med avseende på studier eller arbete.  
Det fanns inga intentioner att rikta in sig på en mer definierad målgrupp än ovan beskriven, 
exempelvis ungdomar från försörjningsstöd eller Försäkringskassan, utan man avsåg att 
arbeta med samtliga ungdomar uppfyllande den övergripande målgruppsdefinitionen. Det 
uppskattades innan projektets uppstart att VF Säffle kommer att ha arbetat med totalt ca 150 
ungdomar genom projektettiden. Denna uppskattning baserades på hur läget i kommunen då 
såg ut, vilka förutsättningar som inom projektramen som stod till buds, samt en uppskattning 
av hur länge ungdomen i genomsnitt förväntades vara inskriven i projektet samt vilka resurser 
(ex. personal, tid etc.) denne under tiden behöver.  
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Målgrupp, syfte och mål 
 
Utöver den övergripande målgruppsdefinitionen för projektet, togs det vid delprojektet VF 
Säffles uppstart fram en “checklista” för att mer konkret definiera och tydliggöra vilka 
ungdomar man avsåg att arbeta med. Detta av kvalitetssäkrande ändamål, för att vidare 
kunna utarbeta och anpassa projektets verksamhet och arbetssätt så att reella behov kunde 
tillgodoses och relevanta insatser/aktiviteter erbjudas. Dessa punkter som inom 
projektgruppen arbetades fram var följande:  
 

▪ Nyfiken på studier eller arbete 
▪ Redo för individuella samtal och kontakt 
▪ Väntar på studier och antagning 
▪ Har tagit ett ”långt sommarlov” och behöver stöd, stöttning och aktiviteter för att 

skapa rutiner i vardagen 
▪ Behöver sällskap för att få till fysisk aktivitet 
▪ Behöver öva socialt 
▪ Vill ha guidning i vad framtiden kan bestå av och hur man går tillväga för att nå dit 

 
Under projektets har den initialt definierade målgruppen och vidare verksamheten förändrats 
av flera anledningar. Dels har många ungdomar mått sämre samt haft fler 
funktionsvariationer än vad som från början förväntades, innebärande att den initialt 
framtagna verksamhetsstrukturen, arbetssättet och insatserna har justerats. Ett exempel på 
detta är att en stor andel ungdomar - på grund av psykisk ohälsa – inte förmått att delta i 
aktiviteter i grupp, innebärande att VF Säffle ägnat stor del av arbetet åt individuella insatser. 
För de individer som lidit av svår psykisk ohälsa har målet under projekttiden modifierats till 
att stegförflyttas mot bättre hälsa, snarare än att vara i studier eller arbete vid utskrivning ur 
projektet. Förändringen av målgruppen är också anledningen till att det från början 
uppskattade antalet ungdomar totalt under projektet, 150, inte realiserades. Bland annat 
uppskattades från början kortare inskrivningstider per ungdom, samt större möjligheter till 
insatser/aktiviteter på gruppnivå. Såhär vid projektets slut visar statistiken att det totalt 
deltagit 55 ungdomar i projektet med en genomsnittlig inskrivningstid på drygt 13 månader 
för tjejer och drygt sex månader för killar, återspeglande andra behov än de förväntade.  
 
Anledningen till diskrepans mellan den ”förväntade” och den reella målgruppen tros till 
största sannolikhet bland annat bero på att VF Säffle ägnat sig åt uppsökande verksamhet, 
innebärande att många ungdomar kommit upp till ytan på ett sätt de inte gjort tidigare. De 
som tidigare ”trillat mellan stolarna” har synliggjorts under projektets gång och 
verksamhetsstrukturen har fått anpassas allt eftersom behoven hos dessa ungdomar har 
identifierats.  
 
I och med erfarenhet av ett nära, personligt och individuellt arbete med den reella 
målgruppen har det under projektets gång erfarits begränsad kompetens hos 
projektpersonalen att på ett lämpligt sätt möta vissa ungdomars behov, i synnerhet när det 
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funnits stort behov av behandlingskompetens vid svår psykiskt ohälsa, självmordsbenägenhet, 
drogmissbruk och liknande. Vid dessa tillfällen har således VF Säffles huvudsakliga uppdrag 
kommit att bli att lotsa vidare till rätt huvudman så att ett reellt stöd och adekvat hjälp kunde 
möjliggöras. Viktigt här att poängtera är att VF Säffle varit mycket noggranna med att finnas 
med och följa upp individer som kommit till kännedom med ovanstående problematik, tills 
säkerställandet att de fått rätt insatser på annat håll gjorts. Med flera ungdomar har en 
kontinuerlig kontakt fortsatt att hållas en betydande tid, trots att de formellt inte skrivits in i 
projektet.  
 
En annan förändring av målgruppen, i detta fall i avseende på ålder, skedde i samband med 
att en extra personaresurs till projektet tillsattes i september 2017. Då höjdes åldersgränsen 
till 29 år istället för 24, vilket i praktiken inte fick ett avsevärt utslag, då enbart någon enstaka 
ungdom varit över 24 efter åldershöjningen. Detta faktum ses återspegla att behoven av 
insatser för att närma sig studie-eller arbetsmarknaden är i Säffle som störst bland ungdomar 
som är i gymnasieålder och upp till ca 24 år.  
 

Integrering av Jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering 

 

Jämställdhet, tillgänglighet, och icke-diskriminering skulle integreras i delprojektet genom att 
initialt ta gott grepp om den av projektet framtagna handlingsplanen för Horisontella kriterier. 
Syftet med denna handlingsplan var att konkretisera riktlinjer och strategier för att motverka 
ojämlikhet, utanförskap och diskriminering samt öka kunskapen om dessa frågor både på 
organisations- och individnivå.  

Kunskap, medvetenhet och förståelse för dessa kriterier avsågs att ökas och fördjupas genom 
att fortbilda projektpersonal genom föreläsningar och workshops. Kriterierna var även tänkta 
att hållas” levande” genom att regelbundet i projektgruppen se över, gå igenom och justeras 
dessa efter verksamheten och deltagarnas behov. Värderingsövningar med utgångspunkt i de 
horisontella kriterierna planerades, med både projektmedarbetare och deltagare för att 
säkerställa en samsyn kring dessa.  Med utgångspunkt i de horisontella kriterierna togs i 
projektgruppen konkreta och verksamhetsanpassade punkter fram, reflekterande hur 
kriterierna skall återspeglas i det dagliga arbetet med ungdomarna: 
 

• Låta ungdomarna göra egna tolkningar. Personal ska ej tycka så mycket utan öppna upp för 
egna tankar och åsikter. 

 

• Ej förklara så ingående om delar av t.ex. planering. Är deltagaren nöjd med den och tycker att 
det låter bra behöver vi inte utveckla de olika delarna om frågor från deltagare ej kommer. 
Fokus på att vara ”här och nu”. Flexibel planering så deltagare ej behöver oroa sig/fundera på 
alla moment. 

 

• Tydliggöra ”livets måsten” – förklara hur olika förhållningsätt och ageranden får olika 
konsekvenser. 
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• ”Lära” dem hur man gör vissa saker, exempelvis hur man gör när man ringer till en myndighet, 
hur det funkar att åka buss m.m. 

 

• Synliggöra olika normer i samhället samt hur de påverkar oss och hur de kan begränsa och 
utesluta människor och deras valmöjligheter, i syfte att öka ungdomarnas egen medvetenhet 
och valmöjlighet.  

 

Arbetssätt/Metod  

 
Delprojekten 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.  

Uppsökande verksamhet  
Inom projektet har uppsökande verksamhet bedrivits på olika sätt. Detta har skett dels genom 
kopplingen till fritidsgården Ungdomens hus; då en av projektpersonalen haft delad tjänst där 
halvtid varit som fritidsledare har hon mött och fångat upp ungdomar till projektet i den 
ordinarie fritidsgårdsverksamheten. Annan projektpersonal har stora delar av sitt 
yrkesverksamma verkat inom fritidsgårdsverksamheten, innebärande god relation till och 
personlig kännedom om många av kommunens ungdomar och deras situation. Detta har 
möjliggjort informella uppsökande, exempelvis slumpmässiga möten med ungdomar på stan 
där man fått information om deras eller kompisars livssituation och där man vidare hänvisat 
till projektet. Projektpersonal har också tillsammans med KAA-samordnare varit och knackat 
dörr inom ramen för det kommunala aktivitetsansvarets uppdrag och vidare presenterat och 
erbjudit deltagande i projektet.  
  

Kartläggning  

I VF Säffle har man börjat ungdomens projekttid med att tillsammans med ungdomen lägga 
upp en individuell handlingsplan. När ungdomen, efter det första informationsmötet där 
projektets syfte och verksamhet presenterats, valt att gå med i projektet syftar det vidare 
steget till att kartlägga ungdomens önskemål, behov resurser och förutsättningar för att 
kunna erbjuda ett individuellt anpassat och reellt stöd. Handlingsplanen för varje enskild 
ungdom har initialt satts upp av projektledaren och ungdomen tillsammans vid 



 
Slutrapportering Säffle kommun 

 

inskrivningsmötet och har behandlat områden som hälsostatus, livssituation och ekonomi, 
skattning av den egna framtidsutsikten, målsättning (både kort- och långsiktig), önskemål om 
aktiviteter/insatser under projekttiden för att realisera de uppsatta målen, önskemål om 
kontaktsätt och hur frekvent kontakten önskas. Denna typ av kartläggningsmaterialsmallar 
som använts har delats från VF i andra kommuner, som de arbetat fram eller satt ihop i 
samråd med andra projektledare.  

Beroende på hur den initiala handlingsplanen för den enskilda individen har sett ut 
(exempelvis individuella samtal, delta i gruppverksamhet, hjälp med att anordna praktikplats 
etc.) har den primära kontakten med VF koncentrerats till den i personalen som har det 
huvudsakliga ansvaret för det område som definierats i handlingsplanen. Modifiering och 
uppföljning av handlingsplanen har vidare den primära VF-kontakten ansvarat för, i dialog och 
informationsutbyte med projektledaren.   

 

Individuellt stöd  

Som en del av det individuella stödet kan vara följa med och finnas med ungdomen på 
läkarbesök, terapisamtal, myndigheter, skolan, nya praktikplatser etc. Detta för att stötta 
ungdomen i situationer som denne känner sig osäker eller obekväm i, med syfte att i det 
långa loppet stärka ungdomens autonomi, självförtroende och handlingskraft. Många gånger 
finns ett ”glapp” mellan ungdomen och de myndigheter/aktörer som denne har kontakt med, 
exempelvis med avseende på terminologi, formellt språkbruk och ”över-huvudet-dialog”, där 
det individuella stödet går ut på förklara på ungdomens nivå så att denne upplever sig 
delaktig i sin situation och sitt liv.  Hur ofta denna typ av individuellt stöd ges har varit helt 
beroende av ungdomens situation och behov.  
 

Det individuella stödet handlar också om bland annat att lyssna på och samtala med 
ungdomen om det denne vill och behöver, allt från sitt mående, emotioner, relationer, 
bekymmer och andra privata angelägenheter till funderingar kring framtiden. Den 
kontinuerliga och täta kontakten är viktigt här och sker ofta genom sociala medier eller 
telefon, utöver de inplanerade fysiska träffarna. I genomsnitt har ungdomarna träffat någon 
av personalen i VF en gång i veckan i detta syfte. Mottot ”se, höra och bekräfta” är ett 
genomgående tänk i kontakten med ungdomarna. De fysiska träffarna har oftast skett på en 
plats ungdomen valt själv, exempelvis hemma hos ungdomen, ute på en promenad, på ett 
kafé, under en bilfärd, på Ungdomens Hus eller på VF:s huvudsakliga kontor på 
Arbetsmarknadsenheten. Det individuella stödet karaktäriseras också av att förmedla/skicka 
påminnelser till ungdomen om exempelvis möten eller läkarbesök, dubbelkolla och följa upp 
att ungdomen gjort det som förväntas inför i detta fall mötet, samt förstått all information 
och instruktioner samt har med sig det som eventuellt förväntas.  
 
 

Coaching  

Med coachning avses det när projektpersonal har varit behjälpliga med exempelvis CV-
skrivning, informera om och diskutera olika alternativ för vad framtiden kan bestå i gällande 
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studier, arbete, annan sysselsättning etc. Även att tydliggöra och motivera ungdomens 
drömmar, förhoppningar och förväntningar mål och skapa handfasta planeringar gällande hur 
dessa kan realiseras. Också tillsammans med ungdomen konkretisera vad som behöver 
förändras för att denne ska nå dit denne vill och hur det rent konkret kan göras. Vidare 
motivera ungdomen att ta sig an förändringsprocessen samt uppmuntra längs vägen. Dessa 
typer av träffar och hur ofta de har förekommit har individanpassats utifrån var ungdomen 
där och då befinner sig; tätare (1-2 gånger/veckan) när ungdomen är ”jobbready” och mer 
sällan när ungdomen först behöver stärkas i sig själv på en grundläggande nivå. Då har möten 
med ungdomen karaktäriserats huvudsakligen av i första hand relationsbyggande individuella 
och stöttande samtal.  
 

Under samtliga strukturerade samtal/möten (stöttande, coachande) med ungdomen har olika 
förhållningssätt och samtalstekniker används; exempelvis 7TJUGO-metoden (personlig 
utveckling och ansvarstagande för egna handlingar), lösningsfokuserat arbetssätt (starta upp, 
följa upp och utveckla förändringsprocesser genom lösningsfokuserade samtal) samt MI 
(motiverande samtal). 
 

Social träning  

Flera ungdomar som har deltagit i projektet har lidit av social ångest i varierande grad, och 
har i högre eller lägre utsträckning begränsats i sitt vardagsliv och således även i 
stegförflyttning mot arbete eller studier. Många har upplevt ett mycket stort psykisk lidande. 
För dessa ungdomar har VF:s huvudsakliga syfte varit att tillsammans med ungdomen träna i 
olika situationer som denne upplever som hindrande från en önskvärd tillvaro. Konkreta 
exempel är att gå i matbutiker, åka buss, fika på kafé, promenera bland andra människor etc. 
Dessa relationer mellan ungdomen och VF har ofta varit känsliga och begränsade till en 
specifik projektmedarbetare. Hur ofta varje enskild ungdom har haft social träning med VF har 
varit individuellt och beroende av vilka andra insatser/kontakter som finns runt individen, 
men i genomsnitt en gång i veckan/varannan vecka. 
 

Samordning  

En vital del av VF:s funktion och arbetssätt för majoriteten av ungdomarna har handlat om 
olika former av samordning - praktikplatser, myndighetskontakter, läkarbesök etc. Beroende 
på vilka förutsättningar, resurser och önskemål ungdomen själv har haft har VF kunnat 
ansvara för att identifiera vilken typ av kontakt ungdomen vill ha/behöver, ta kontakten, boka 
eventuellt möte, närvara vid detta samt följa upp därefter. En avgörande aspekt av VF:s 
arbetssätt i denna samordning har varit att följa ungdomen ”hela vägen”, ha en övergripande 
insyn och därigenom för ungdomen kunna överbrygga mellan olika aktuella 
insatser/åtgärder/kontakter.  
 

Gruppverksamhet - Strukturerad med utgångspunkt i mottot “Hälsa, lära, skoj” 
 

Friskvård - “Hälsa” 
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VF Säffle har haft friskvård som gruppaktivitet en gång i veckan, tisdagar, två timmar per 
tillfälle. Här har ungdomarna kunnat välja mellan gymträning, bad och promenad som 
stående aktiviteter. Ungdomarna har också, utöver det gemensamma tillfället, haft fri tillgång 
till gym och bad under avtalade tider med träningsanläggningen. Andra friskvårdsaktiviteter 
har också anordnas efter ungdomarnas önskemål/behov. Vid dessa “hälsotisdagar” har alltid 
minst en (helst två) av projektpersonalen varit närvarande och deltagit aktivt tillsammans med 
ungdomarna. Friskvården som stående aktivitet har anordnats i hälsofrämjande syfte, men 
också för att skapa rutiner och fungera som social arena för kommunikation, social interaktion 
och relationsbygge. 
 

Öppet Hus på Ungdomens hus (Säffles fritidsgård) - “Lära, skoj”  

VF Säffle har, så länge det funnits ungdomar som vill/förmår delta i gruppaktiviteter, haft så 
kallat” öppet hus”. I början av projektet var dessa tillfällen förlagda till onsdagar och fredagar 
två timmar per gång, där onsdagstillfället tematiserades till “lära-dagen” och fredagen till 
“fredagsmys/skoj-dagen”. “Lära-dagen” bestod i bland annat att projektpersonal höll i 
värderingsövningar, strukturerade samtalsteman med utgångspunkt i personlig utveckling, 
7TJUGO-utbildning för deltagarna syftande till att stärka ungdomarna i sig själva och sin 
identitet, vilka de är och vad de vill för att de vidare ska finna verktyg att kunna fatta 
medvetna beslut och ta ansvar för sitt liv.  

Tanken med ”Fredagsmys/skoj-dagen” var att “komma ner i varv” och runda av veckan på ett 
trevligt och avslappnat sätt. Det anordnades exempelvis gemensam frukost, sågs på film, 
samtalades eller annan valfri aktivitet som fanns att tillgå i lokalen - umgänge på 
ungdomarnas villkor utan prestationskrav.  

Detta stående veckoupplägg för gruppverksamheten med utgångspunkt i Ungdomens hus 
drevs till och med våren 2016, för att därefter komma att bli en gång i veckan, torsdagar, då 
det upplevdes att det var svårt att få tiden att räcka till samt att gruppen, deras önskemål och 
behov ständigt förändrats och således även verksamhetsstrukturen.  

Under den senare delen av projektet har således öppet hus-tillfället hållits stående en gång i 
veckan, där ungdomarna själva valt vad de vill sysselsätta sig med - fika, spela spel, samtala 
etc. Det har alltid funnits minst en (helst två) projektpersonal närvarande och deltagande vid 
dessa tillfällen. Syftet med denna typ av verksamhet har varit att ungdomarna ska ha ett 
socialt sammanhang att ingå i och känna tillhörighet, träna på samspel, sociala relationer, öva 
på att passa tider, skapa och hålla rutiner etc.  
 

Praktik/arbetsträning 

För de ungdomar som varit redo för praktik eller varit i behov av en arbetsträning har VF 
Säffle kunnat anordna platser, både kommunalt och privat. Utgångspunkten för hur praktiken 
skall anordnas, i vilken omfattning och i vilket syfte har varit flexibelt och individuellt. För vissa 
ungdomar som ett steg mot anställning, för andra ett sätt att successivt skapa rutiner, lära sig 
om arbetslivet, dess regler, normer och sociala koder, få en uppfattning om vad man i 
dagsläget kan och vad man behöver öva på, i hälsofrämjande syfte eller som ett steg mot att 
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“komma tillbaka” efter ett missbruk eller sjukdom. Projektpersonalen har funnits i nära dialog 
med handledare angående ungdomen och dess utveckling, samt kontinuerligt och efter 
ungdomens behov följt upp och stöttat på plats.  
 

Andra centrala aktiviteter/metoder som har använts:  
 

Motivationshöjande och självstärkande aktiviteter  

VF Säffle har också under projekttiden haft som ambition att för deltagarna anordna olika 
aktiviteter i självstärkande och motivationshöjande syfte. Det har exempelvis köpts in en KBT-
terapeut efter önskemål från flera ungdomar, och både gruppterapi och enskilda terapisamtal 
har erbjudits och testats. Vid dessa tillfällen har projektpersonalen närvarat om önskemål från 
ungdomarna funnits.  

Det har också anordnats studiebesök på arbetsplatser/praktikplatser och andra verksamheter 
efter ungdomarnas egna önskemål eller vad man ansett kunna bidra till att vidga vyer, idéer, 
perspektiv, målbild och drömmar. Exempel på sådana studiebesök är biblioteket, ridhuset, 
Lernia kockskola och folkhögskolor. 

Även föreläsningar har anordnats i lärande, personligt utvecklande eller inspirerande och 
motiverande syfte, exempelvis Mia Törnblom, Jesper Caron och Mirre Sennehed ”Min ADHD 
är min superkraft”.  
 

Utbildning  

VF Säffle har också köpt in och samordnat olika kortare utbildningar i syfte att ge 
förutsättningar för ungdomen att öka sin anställningsbarhet (ex. truckkortsutbildning, 
körkortsteori) eller att bättre kunna orientera sig i samhället, dess strukturer och system samt 
hantera sin livssituation (utbildning i hur skattesystemet, a-kassa, facket m.m. fungerar, 
privatekonomiutbildning etc.). 

 

Samverkans- och samarbetspartners 

En vital förutsättning för möjliggörande av projektets arbetssätt och metoder har varit det 
täta sammarbetet med andra berörda parter. På en individnivå har samverkan inom 
socialtjänsten och dess olika enheter främst förekommit med socialsekreterare på 
försörjningsstöd, men också med bland andra ungdomsbehandlare på Alkoholpolikliniken, 
skuld- och budgetrådgivare, biståndshandläggare inom socialpsykiatrin, boendestödjare, vård- 
och stödsamordnare och handläggare inom barn och familj. Chef för avdelningen för individ- 
och familjeomsorg (IFO) har funnits med i Styrgruppen unga med vilken samverkan skett på 
en organisatorisk nivå.  

 En annan tät samverkanspartner har varit Arbetsförmedlingen där samarbetet främst varit på 
handläggarnivå med ungdomshandläggare, men också med socialkonsulet och SIUS-
konsulent. På AME har samarbete främst skett med ungdomskonsulenter i gemensamma 
individärenden samt ibland med arbetsmarkandskonsulenter för konsultation vid 
praktikanskaffande. Processledare från samordningsförbundet Bådeså/FINSAM har funnits i 
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samarbete med VF i verksamhetsdialoger kring ungdomarna, samt i samverkan med VF drivit 
organisatoriska samordningsfrågor i målgruppens intresse.  

Även samverkan och samarbete med skolan har förekommit. KAA-samordnare vid 
gymnasieskolan har tillsammans med VF ägnat sig åt uppsökande verksamhet samt anvisat till 
VF och funnits med överlämnande/överlappande då ungdomen tackat ja till att gå med i 
projektet. Projektledare för Värmlands nya, också från gymnasieskolan, har funnits med i 
Styrgruppen unga och likaså rektor för grundskolan, samt projektledare för Värmlands unga. 
Med vuxenutbildningen och folkhögskolan har samarbete främst skett gällande gemensamma 
individärenden med studie- och yrkesvägledare samt lärare, men också organisatorisk då 
biträdande rektor/utvecklingsledare för vuxenutbildningen och projektledare för filialen 
Kyrkeruds folkhögskola suttit med i den gemensamma styrgruppen.   

Ungdomscoach från Ungdomens hus (kulturförvaltningen) har arbetat deltid i projektet samt 
funnits med i styrgruppen tillsammans med verksamhetsansvarig för fritidsgården.  

Försäkringskassan och vården (BUP, vuxenpsykiatrin, Första linjen) har till viss del funnits med 
i samverkan med VF, dock upplevs dessa aktörer saknas i den vardagliga dialogen. VF Säffle 
har haft en del ungdomar med aktivitetsersättning och vid dessa tillfällen har personlig 
handläggare på Försäkringskassan funnits tillgänglig för att diskutera individärenden och 
handlingsplaner, likaså behandlare på psykiatrin.  Sjuksköterska från Första linjen har varit 
inbjuden till Styrgruppen unga för att delge information om verksamheten med syfte att 
berörda aktörer skall få bättre kännedom om Första linjen och vidare finna rutiner för att 
anvisa ungdomar dit. Både Försäkringskassan och vården har även funnits med i 
handläggargruppen FINSAM med sammanträde ca en gång i månaden där Försäkringskassan, 
utifrån deras rutiner, inte kunnat vara delaktiga i individärenden som lyfts utan individens 
närvaro.  

VF Säffle har också haft relativt tätt samarbete med utbildningskonsult på 
utbildningsföretaget Lernia i syfte att upphandla och anordna diverse kortare utbildningar och 
kurser för enskilda ungdomar, efter deras intressen och behov.  

En lokal företeelse som VF Säffle haft ett nära samarbete med är Handtaget som är en 
kommunal verksamhet tillhörande arbetsmarknadsenheten som riktar sig till människor som 
står långt utanför arbetsmarknaden. På Handtaget ägnar man sig åt varierande 
arbetsuppgifter såsom gräsklippning, snöskottning och olika uppdrag åt Säffle Kommun. Syftet 
med verksamheten är att erbjuda praktik, arbetsträning och arbetsförmågebedömning. Här 
har det funnits en plats avsedd för ungdomar i VF, där de kunnat vara för att komma in i 
arbetsrutiner med allt vad det innebär, testa sina förmågor och färdigheter, lära sig sociala 
koder och vilka förväntningar som finns på en arbetsplats etc. Tät vardaglig dialog och 
uppföljning med handledare har förts.  

 

Samverkansmetoder 

I syfte att förkorta och effektivisera kontaktvägarna mellan de olika för ungdomarna berörda 
aktörerna, etablerades ett ”Samverkanskontor” med stående möten en gång varannan vecka.  
Detta samverkansforum föranleddes av de regelbundna lunchmötena som hölls inom 
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projektet tillsammans med personal på Ungdomens hus, skolan och handläggare på 
Socialtjänsten. Man såg här en nytta i att verka tillsammans med andra aktörer i ett 
strukturerat forum, resulterande i att andra berörda parter bjöds in och Samverkanskontoret 
etablerades. Här träffas man på handläggarnivå med Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, 
vuxenutbildningen (Säffle Lärcenter), gymnasieskolan (KAA-samordnare), kultur (Ungdomens 
hus), Arbetsmarknadsenheten och VF. Dessa möten samordnas och leds av processledare från 
Samverkanskontoret och syftet är att lyfta, diskutera och fatta beslut gällande gemensamma 
ärenden på individnivå. Detta forum fungerar också som en arena för relevant 
informationsutbyte, gemensam dialog och problemlösning samt skapandet av samsyn kring 
målgruppen. Detta forum har också ökat aktörernas kunskap om varandra samt öppnat upp 
vägar för ungdomarna som tidigare inte funnits; ett exempel är det idag utkristalliserade 
samarbetet med Arbetsförmedlingen gällande praktik, där Arbetsförmedlingen står för 
praktikplats och eventuell ekonomisk ersättning i form av aktivitetsstöd till ungdomen och VF 
för uppföljning, stöttning, coachning och handledning - både inför ungdomen i fråga men 
också praktikplatsen. En nära och regelbunden dialog och gemensam utvärdering mellan 
Arbetsförmedlingen och VF äger rum i dessa ärenden. Mycket tack vare denna 
samverkansform ses ungdomarna idag som en gemensam angelägenhet, medan det initialt 
fanns svårigheter i se hur man skulle arbeta med de ungdomar som anvisades till VF.  

 

Styrgruppen unga har etablerats som ett resultat av de gemensamt pågående ESF-projekten - 
Värmlands Framtid, Värmlands Unga, Värmlands Nya och - bestående av 
projektledare/medarbetare och representanter på chefsnivå från Barn- och 
utbildningsförvaltningen (vuxenutbildningen Lärcenter, rektor årskurs 7-9 och utvecklingschef 
för elevhälsan), Kyrkeruds folkhögskola, kultur (Ungdomens hus), socialförvaltning, 
arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten. I detta forum bjuds det även med jämna 
mellanrum och vid behov in andra samverkanspartners (exempelvis Landstinget, Första 
Linjen) i syfte att utbyta information verksamheter emellan samt fastställa gemensamma 
rutiner för samarbete. Styrgruppen unga träffas ca två gånger per termin med syfte att på en 
mer strukturell och organisatorisk nivå öppna upp för dialog och gemensamt problemlösande, 
samt skapa en kollektiv mentalitet, förståelse, inställning och målbild kring målgruppen. 
Gemensamt främjande och förebyggande arbete på olika nivåer står i fokus.  Utöver 
styrgruppsmötena samordnas det också arbetsmöten i styrgruppen, med huvudsakligt fokus 
på operativt arbete kring en given fråga. Cheferna för respektive förvaltning erhåller 
regelbundet information om vad som avhandlas och beslutas i styrgruppen. 

 

I och med Styrgruppens etablering har alla aktörer som jobbar med unga (högstadiet och upp 
till 25) fått ett forum för möjligheten till helhetsgrepp om målgruppen. ESF-projekten har 
förenat alla aktörer i kommunen som jobbar med denna målgrupp och Styrgruppen unga 
kommer att fortsätta även efter att VF upphört.  

 

Utöver de strukturerade samverkansforumen har samverkan på en handläggarnivå skett efter 
behov med de olika aktörerna vardagligen, främst med försörjningsstöd och 
Arbetsförmedlingen, genom mejl och telefonsamtal, i samordnande syfte kring den berörda 
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ungdomen och i dennes intresse. Om det har funnits behov att för ungdomen samordna 
insatser från både kommun och landsting har det anordnats SIP-möten, för att i samråd med 
ungdomen upprätta en samordnad individuell plan i syfte att tydliggöra vilken part som 
ansvarar för vad. Dessa möten har initierats både av VF eller andra berörda aktörer, där VF då 
varit delaktiga.   

 

 

Projektmaterial  

VF Säffle har i verksamheten huvudsakligen använt sig av och arbetat med det material som 
de olika lokala delprojekten har delat med varandra. Material har dock modifierats för att 
passa den loka verksamheten och de ungdomar som varit i delprojektet. Exempel på sådant 
material är det kartläggande material använts vid inskrivning, syftande till att få förståelse för, 
identifiera och tydliggöra ungdomens livssituation, önskemål, behov och hinderområden. Det 
har även vid utskrivning ur projektet använts en utvärderingsenkät syftande till att definiera 
ungdomens upplevelse av sin tid i VF samt huruvida projekttiden tagit denne närmare sina 
individuella mål.  

En lathund för vikarier har dock uteslutande tagits fram i delprojektet Säffle samt även Power 
Point-presentation över delprojektet att presentera för berörda aktörer/parter i informativt 
syfte. ”Flödesscheman” för att konkretisera, strukturera och beskriva inom projektgruppen 
överenskomna rutiner kring deltagarens väg mellan VF och andra berörda aktörer, exempelvis 
Arbetsförmedlingen har också tagits fram i VF Säffle och använts som en lathund för 
projektpersonal. Det har också tagits fram en utvärderingsmall för VF:s samverkansparter som 
använts för att kartlägga hur parterna upplever arbetet och samarbetet med VF. En 
informationsbroschyr om projektet, syftet, arbetssättet och verksamheten har också tagits 
fram till ungdomarna och andra intressenter. 

 

. 

Aktiviteter och fortbildning för personal 

 Det har inom projektet förekommit flera samverkande aktiviteter, där samtliga delprojekten 
träffats gemensamt för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, exempelvis projektledarträffar, 
projektmedarbetardagar. Dessa aktiviteter har upplevts mycket värdefulla för såväl arbetet i 
personalgruppen som verksamheten med ungdomarna. Erfarenhetsutbytet har bidragit med 
bland annat stöttning, där man fått bekräftelse på att man tänker ”rätt” i sitt arbetssätt men 
också konkreta tips och idéer gällande hur en given utmaning kan lösas eller vilka rutiner som 
är lämpliga att införa i en viss situation. Ofta har något av de andra delprojekten erfarit 
liknande situationer och har då kunnat dela med sig av sina erfarenheter i frågan. Ett konkret 
exempel som varit värdefullt och avgörande för VF Säffle att bolla med andra 
projektmedarbetare var hur man inom projektets ramar kan möta behoven hos ungdomar 
med dokumenterad neuropsykiatrisk funktionsvariation, då dessa ungdomar utgjort en 
relativt stor andel av målgruppen, vilket har ställt signifikant annorlunda krav på 
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verksamhetsstrukturen och arbetssätten. Dessa forum har också varit värdefulla i syfte att 
bara ventilera och föra gemensamma samtal och dialoger kring målgruppen på en generell 
nivå och de utmaningar personalen möter i sitt dagliga arbete.  

Ett annat viktigt stöd för projektpersonalen har varit när man under en period haft KBT-
handledning i samband med att flera ungdomar gick i samtal. Värdet i detta upplevdes dels 
vara den stöttning och vägledning man fick i att bemöta konkreta individärenden i 
ungdomens intresse, men också ur ett psykosocialit arbetsmiljösyfte för personalen i det 
personliga hanteradet av sin yrkesroll och dess utmaningar.  

Det har också upplevts att 7TJUGO-utbildningen har stärkt relationen projektpersonalen från 
de olika delprojekten emellan, då man under dessa utbildningsdagar arbetade intensivt och 
djupgående tillsammans och således på kort tid kom varandra nära.  Detta har vidare bidragit 
till att det varit enklare att på vardaglig basis via mejl eller telefon ta kontakt med annan 
projektpersonal för tips och råd i det dagliga arbetet. VF Säffle hade också som ambition att 
utbilda ungdomarna i verksamheten i 7TJUGO, och en ungdomsgrupp startades i detta syfte. 
Det var dock tyvärr svårt att genomföra utbildningen som tänkt, då det var besvärligt att få en 
kontinuitet och att ungdomarna ”höll i” och närvarade på utbildningstillfällena, då många 
ungdomar i kommer och går i verksamheten efter behov. Däremot har 7TJUGO-material 
använts som en del av vissa aktiviteter med ungdomarna, som personlighetstest i syfte att 
använda som underlag för CV-skrivning är ett exempel. Utöver detta har även 
projektpersonalen använt lärdomar från utbildningen i samtal och möten med ungdomar, 
exempelvis att vara utforskande och nyfiken på ”den goda anledningen” och att sänka farten 
när man upplever att det går för långsamt med ungdomarna. 

7TJUGO-utbildningen har också upplevts mycket värdefull för projektgruppen som 
arbetsgrupp, då man fått verktyg för att tydliggöra och definiera den gemensamma 
spelplanen, gemensamma mål och att man arbetar i samma riktning och syfte. Verktygen har 
gett goda förutsättningar för att enklare identifiera att man faktiskt pratar om samma sak och 
har en gemensam tolkning i den aktuella frågan, innebärande effektivare kommunikation och 
vidare arbete med mindre risk för missförstånd.   

Jämställdhetsarbete 

För att bedriva en öppen och inkluderande verksamhet har VF Säffle haft som uttalad 
ambition att arbeta utifrån Ungdomens hus ledord: Trygghet, Stödjande, Glädje, Lust, 
Omsorg, Tillit, Ansvar, Förtroende, Egenansvar och verksamhetens främjande förhållningssätt 
med mottot Se, Höra, Bekräfta. Dessa har legat till grund för att i personalgruppen skapa och 
verka efter en samsyn gällande förhållningssättet till och i interaktionen med ungdomarna. 

För att säkerställa en verksamhet som aktivt arbetar med jämställdhet har projektpersonal 
och annan berörd personal har varit på föreläsningar och workshops gällande de horisontella 
kriterierna i flera omgångar, precis som det i planeringsfasen för projektet föresattes. Samtal 
kring lärdomar från dessa, och vidare utvecklandet av konkreta tillämpningsmetoder i 
verksamheten sattes upp som en återkommande punkt på dagordningen för 
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projektgruppsmötena. Nedan följer en beskrivning bl.a. av vilka aspekter VF Säffle beaktat 
samt hur de beaktats i projektets jämställdhetsarbete: 

• Vi arbetar för att få en jämn fördelning mellan tjejer/killar och i samtal eller andra 
möten använder vi ett könsneutralt språk och strävar efter att både killar och tjejer ska 
få lika mkt samtalstid. 

• Mycket fokus på att alla i gruppen får komma till tals lika mycket tid, att alla får lika 
mycket enskild tid samt att varje individ skall lyftas fram. Vi jobbar aktivt med ett 
jämställt förhållningssätt i samtal både enskilt och i grupp. 

 

• Vi har normkritiskt granskat och tittat på de material vi kommer att jobba med, både 
material till deltagare och informationsmaterial om projektet. 

• Personal har tagit del av föreläsningsdagar kring jämställdhet och normkritiskt 
tänkande och vi arbetar med att få jämställdhet och ett normkritiskt förhållningssätt i 
alla led i projektet. 

• Vi arbetar med att utmana begränsande normer för deltagare i projektet för att ge 
möjligheter att göra individuella val. 

• Genom att medvetet välja formuleringar i vardagliga möten undviker vi ”klumpiga 
formuleringar” utifrån rådande normer och skapar ett bättre bemötande. 

• Vi arbetar som personal aktivt med att få syn på våra normer och hur de påverkar vår 
syn på människor och hur de riskerar att bidra till diskriminering, kränkningar och 
särbehandling. 

• Vi använder normkritik och horisontella perspektiv i planering av verksamheten genom 
att t ex granska rutiner, metoder, språkbruk och information. 

 

• Vi arbetar aktivt med de kriterier och checkfrågor som tagits fram för arbetet med 
jämställdhet i projektet.  

 

För att på ett djupare plan medvetandegöra samt rannsaka den enskildes delaktighet i 
jämställdhetsarbetet, har man i projektgruppen avsatt tid för att betänka och konkretisera hur 
var och en av personalen uppfyller ovanstående punkter genom följande frågor:  

Vänd på check-frågorna som arbetsgruppen tog fram och gör dem till påståenden. Ge också 
exempel på hur. 

• Är mitt bemötande individuellt och könsneutralt? 
• Ger jag alla deltagare oavsett kön lika mycket tid och utrymme? 
• Är kommunikationen könsneutral i både tal, bild och skrift? 
• Kommunicerar jag jämställdhet? 
• Tänker jag jämställt vid aktiviteter? 
• Fördelar jag resurserna lika mellan könen? 
• Ger jag alla deltagare samma erbjudande oavsett kön? 
• Tänker jag jämställt kring vad jag erbjuder? 
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Under projekttiden har VF Säffle haft erfarenhet av HBTQ frågor, där det gemensamma 
förhållningssättet har grundats i att aktivt arbeta för att ungdomen skall känner sig trygg och 
accepterad oavsett kön, könsidentitet och sexuell läggning samt låta den berörda ungdomen 
styra den önskade interaktions- och bemötandekaraktären i verksamheten. Ett öppet och 
utforskande förhållningssätt har i projektgruppen eftersträvats, med eftertryck på 
respektfullhet gällande ungdomens själbestämmande vad denne vill och inte vill prata om.  

VF Säffle har också beaktat jämställdhet med avseende på könsfördelningen hos deltagarna i 
projektet genom att exempelvis uppmärksamma remitterande aktörer på att vara medvetna 
om vem de hänvisar till projektet och i så fall varför, för att undvika omedveten 
könsdiskriminering. En jämn könsfördelning bland deltagarna i projektet har varit önskvärt 
och eftersträvat, vilket dock inte fallit ut som önskat och orsakerna har ifrågasatts i 
projektgruppen. Deltagarna i projektet har av övervägande del varit kvinnor, och en möjlig 
orsak som diskuterats har varit att projektgruppen uteslutande bestått av kvinnor, vilket är en 
lärdom att dra för framtida arbete. För en bättre mångfaldrepresentation i personalgruppen 
har man haft som ambition att det vid gruppverksamheterna även skall närvara manlig 
personal från Ungdomens Hus. Detta har åstadkommits periodvis, dock inte genomgående 
under projekttiden.  

Vid planeringen av vilka aktiviteter som ska genomföras med ungdomarna har det, utifrån 
jämställdhet i åtanke, beaktats vilka typer av aktiviteter som föreslagits och erbjudits. Utifrån 
ett traditionellt könsnormsperspektiv har både så kallade “manliga” och “kvinnliga” aktiviteter 
erbjudits (exempelvis crossåkning och ridning), med ambitionen att få med samtliga 
ungdomar, oavsett kön, på dessa aktiviteter. Denna ambition har många gånger fallit väl ut, 
med tjejer deltagande i “manliga” aktiviteter och vice versa.  

 

Tillgänglig verksamhet  

För att möta de tillgänglighetsutmaningar som kunde tänkas uppstå i verksamheten har VF i 
Säffle bl.a. valt att förlägga en av gruppverksamheten på Ungdomens Hus, vilket är i samband 
med ombyggnationen tillgänglighetsanpassat i samarbete med Kommunala Funktionsrådet 
(KFR). Personal på Ungdomens Hus har också deltagit i möte med Autism- och 
Asbergerföreningen i syfte att få råd om hur man även kan göra verksamheten tillgänglig för 
psykosociala funktionshinder. 

Friskvårdsverksamheten har också utgått från ett tillgänglighetstänk genom att erbjuda både 
simning, gymträning och promenader som stående aktivitet samt även kunna individanpassas 
om önskemål och behov skulle finnas. VF Säffle inledde också i november 2015 ett samarbete 
med ett nystartat gym i Säffle där ungdomarna kunde få individuell hjälp med 
träningsschema, personlig träning, kostråd, etc. I samband med gymträningen har det erfarits 
att vissa ungdomar, i synnerhet tjejer, inte har varit bekväma i den miljö och klimat som vid 
det då aktuella gymmet rått, och således uteblivit från friskvården. Denna 
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tillgänglighetsutmaning åtgärdades genom att avtal med ytterligare ett gym tecknades, med 
miljön och klimatet i beaktan. 

Projektgruppen har också arbetat för att få verksamheten mer tillgänglig genom att 
exempelvis tydligt skylta ingång till lokalen samt hur man tar sig in, arbetat fram ett 
välkomstbrev samt informationsbroschyr över verksamheten samt vad det innebär att delta, 
så att ungdomarna redan initialt får bilda sig en förståelse för vad de har att förhålla sig till 
och förvänta sig i projektet. Bilder på lokalerna samt personal med kontaktuppgifter har 
bifogats i broschyren.  

Både det skriftliga och talade språket har bland personalen beaktats beträffande tydlighet och 
konkretion, då VF Säffle erfarit ungdomar med analfabetism och/eller begränsningar i det 
svenska språket.  Dessa utmaningar har lösts exempelvis genom att förmedla information 
digitalt istället för i pappersformat, så att individen i fråga enkelt kunnat klistra in texten i 
Google translate för att få den uppläst eller översatt.   

Behov av framförhållning och förutsägbarhet har i synnerhet erfarits hos de ungdomar som 
lider av psykisk ohälsa, exempelvis social fobi eller en neuropsykiatrisk diagnos. För de 
individer som behöver extra struktur och kontroll har behoven försökts att tillgodoses i så stor 
utsträckning som varit möjlig inom projektets ramar. Projektpersonal har exempelvis skjutsat 
till och från hemmet, låtit ungdomar som upplever gruppsamvaro besvärligt komma tidigare 
än de andra för att bekanta sig med miljön etc. 

Ett annat sätt som prövats för att möta ungdomar med neuropsykiatriska (NPF) och 
kognitiva funktionsvariationer (exempelvis ADHD, autism, autismspektrumtillstånd, 
intellektuell funktionsnedsättning etc.) och deras behov har varit att skapa en avskild grupp 
för ungdomarna. Detta också med syfte att projektverksamheten skall finnas tillgänglig för de 
övriga ungdomar som har andra typer av behov och önskemål. Dock stötte denna typ av 
lösning på andra hinder, exempelvis med avseende på en könfördelning där övervägande del 
av “NPF-gruppen” kom att bestå av män och den andra gruppen av kvinnor, innebärande att 
stereotypa könsnormer och beteenden sågs reproduceras och förstärkas inom grupperna. 
Således kom lösningen att bli en återgång till en gemensam grupp, men istället med en mer 
öppen och mindre strukturerad gruppverksamhet, där varje ungdom själv fick välja vad denne 
vill ägna sig åt från gång till gång, istället för att “tvingas” samman i gemensam aktivitet.  

Projektpersonal har även arbetat för tydlighet gällande information till deltagarna om tid och 
lokal för träffar, samt vilka teman och syften de olika träffarna har. Tiderna för den öppna 
verksamheten har justerats och anpassats efter behov och önskemål från deltagarna. Det har 
funnits en önskelåda på Ungdomens Hus där deltagarna anonymt kunnat lämna förslag och 
idéer på aktiviteter som önskas eller generella synpunkter på VF-verksamheten. 

En del av tillgänglighetsutmaningen som erfarits under projekttiden rör de ungdomar som 
lider av svår psykisk ohälsa och därför på ett eller annat sätt upplevt hinder till att delta i 
projektverksamheten. Med ambition att hjälpa dessa att förbättra sin hälsa och vidare 
möjligheter till att både kunna verka mer obehindrat i verksamheten samt i samhället 
generellt köpte VF Säffle in en KBT-terapeut till projektet. Samtliga ungdomar som deltog i 
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projektet under denna tid erbjöds samtal samt vid behov projektpersonalens stöttning och 
samordning gällande detta. 

Vid tunga händelser under projekttiden (exempelvis dödsfall i gruppen) har projektpersonal 
och lokal (Ungdomens Hus) funnits tillgänglig och hållits öppen för de ungdomar som haft 
behov av att samtala eller bara vara. 

Det har också funnits som ambition att verksamheten ska vara tillgänglig för samtliga 
ungdomar i behov av den, oberoende av vilken privat relation de har till projektpersonalen. 
För att nå detta har det i ett tidigt skede förts en dialog angående detta med deltagaren, i 
syfte att förtydliga gränserna mellan rollerna, relationerna och hur de förväntas ta sig i uttryck 
i projektverksamheten. 

Icke-diskriminering  

För en icke-diskriminerande verksamhet har man inom projektgruppen arbetat med att inför 
deltagarna vara tydliga med vilket klimat som skall råda i verksamheten med avseende på 
bemötande och beteende gentemot varandra. Det har inom projektverksamheten varit en 
vital aspekt att med tydlighet förmedla gränser samt ”ta striderna” med deltagarna när 
diskriminerande tendenser eller risk för diskriminering har påvisats. Vid tillfällen som 
ungdomar exempelvis uttalat sig diskriminerande eller fört fördömande och icke-fördelaktiga 
resonemang om enskilda grupper i samhället har projektpersonalen arbetat för att ifrågasätta 
och utforska ungdomens förhållningssätt, med ambition om att inför ungdomen själv 
medvetandegöra problematiken och konsekvenserna, samt vidare förklara varför den givna 
ståndpunkten är socialt icke-accepterad. Här har det varit viktigt att vara lyhörd inför vad 
intentionen med det upplevda diskriminerande beteendet har varit, och vidare bemöta 
därefter – tydliggöra gränser vid provokationsförsök samt utbilda vid okunskap, bland annat.  

Det har också inom projektgruppen betänkts kring den jargong och de internskämt som 
vanligen förekommit i gruppverksamheten deltagare och personal emellan. Detta har setts 
som en viktig del för att klimatet skall vara tillåtande, öppet, avslappnat och bekvämt och den 
sociala interaktionen och gruppdynamiken levande. Samtidigt medför en accepterad jargong i 
ett givet sammanhang risker som kan vara svåra för utomstående att observera och notera. 
För att hitta en balans däremellan har det således inom personalgruppen regelbundet 
reflekterats och diskuterats kring huruvida den rådande jargongen är fördelaktig eller 
ogynnsam för den aktuella deltagargruppen.   

Genom enkäten Nöjd- Deltagar-Index (NDI) som varje ungdom i projektet genomfört anonymt 
ca två gånger per termin har man kunnat få en indikation på huruvida projektet förmår att 
leva upp till att vara en verksamhet präglad av jämställdhet, icke-diskriminering och 
tillgänglighet och vidta åtgärder om brister kunde identifieras. Resultatet från enkäterna har 
visat att ungdomarna överlag säger sig ha upplevt ett gott verksamhetsklimat med avseende 
på föregående frågor. Icke att förglömma är dock att dessa resultat varit självrapporterade 
med risk för skevhet om ungdomar inte vågat/velat uppge upplevelser av diskriminering, 
särbehandling etc., vilket tagits i beaktan genom fortsatt aktivt klimatarbete trots positiva 
enkätsvar.  
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Projektets resultat 

Ungdomar  

Kvantitativa resultat  

Under den totala projekttiden, 2015 till 2018, har totalt 55 ungdomar deltagit i VF delprojekt 
Säffle. Den statistiska redovisningen över ungdomarnas avslutningsorsak som månatligen 
rapporterats till SCB ses sammanfattningsvis över hela projekttiden fördelas enligt följande:  

4,8 % har gått ut i studier, 2 % i arbete, 7 % har avbrutit sitt deltagande, 15 % har skrivits ut av 
annan orsak och 69 % har fullföljt projektet. 

 

 

 

 I efterhand ses denna statistiska redogörelse vara missvisande för vad som i praktiken faktiskt 
hänt med ungdomarna efter deras projekttid, då kategorierna i redovisningsmallen för 
avslutsorsaker har upplevts snäva och ibland svårdefinierade, i synnerhet avslutningsorsaken 
”fullföljt projektet”. Denna kategori har i VF Säffle tolkats som att den skall användas när 
ungdomen fullföljt de insatser och mål som vid inskrivningen i projektet planerades, 
exempelvis att kunna stå till arbetsmarkandens förfogande och således återgå till eller skrivas 
in på Arbetsförmedlingen. Har ungdomen då fullföljt de insatser/aktiviteter som planerades 
genomföras för att öka anställningsbarheten och hon har vidare kunnat skrivas in och vara 
aktiv på Arbetsförmedlingen samt förmått ta till sig deras insatser, har denna avslutningsorsak 
använts i statistikrapporteringen. För att i denna slutrapport kunna presentera en mer 
överensstämmande representation av projektets faktiska resultat och ungdomarnas situation 
efter deras projekttid har VF Säffle gått igenom statistiken igen och skapat egna kategorier 
över vad ungdomarna gått ut till efter projektet, och fördelningen faller då ut enligt nedan:  

Arbete 9,1 %, studier 20 %, kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 9,1 %, 
Arbetsmarknadsenheten (AME) – matchning/coachning 9,1 %, Arbetsförmedlingen (AF) 18 %, 
Försäkringskassan 5,5 %, Insatser från Socialtjänsten (ex. kontaktperson, vård-och 
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stödsamordnare, boendestöd) 7,3 %, Psykiatrisk vård 3,6 %, övrigt 3,6 %, flyttat 5,5 % och 
avbrutit projektet 9,1 %.  

 

 

 

Som man kan utläsa av ovanstående alternativa siffror döljer det sig bakom den 
inrapporterade statistiska gruppen ”fullföljt projektet” tillsammans med kategorin ”annan 
orsak” en stor andel ungdomar som fått andra huvudmän, och flera har hittat ”rätt” 
huvudman utifrån de behov och den situation de befinner sig i dagsläget.  Detta är av vikt att 
tydliggöra, då det också är ett positivt resultat och stegförflyttning, och samtidigt 
återspeglande en verklighet där stor andel ungdomar behöver omfattande riktade insatser 
och fortsatt rustning för att skapa sig förutsättningarna att kunna verka inom studie- och 
arbetsmarkanden. För de ungdomar som skrivits ut till en annan huvudman, exempelvis 
Arbetsförmedlingen, har beslutet alltid föregåtts av dialog och trepart-samtal med samtliga 
berörda.  Om ungdomen ansett sig själv vara redo och inte längre i behov av VF samt den 
mottagande aktören bedömt läget detsamma, har en ”överlämning” ägt rum. Vidare har VF 
funnits kvar och lappat över en tid, varierande efter ungdomens behov och önskemål, för att 
vidare skriva ut ur projektet när det säkerställts med samtliga parter att den nya 
aktiviteten/insatsen fungerar önskvärt. Viktigt att poängtera är också att trots formell 
utskrivning har fortsatt relation och kontakt ofta hållits och VF har funnits tillhands vid 
eventuellt bakslag eller bara stöd och coachning längs vägen.   
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Projektets resultat/ ungdomar 

 
Kvalitativa resultat 

De kvalitativa resultaten som VF Säffle kunnat se och notera handlar främst hos ungdomarna 
om ett ökat välmående samt att de fått de insatser de behöver. Vid utskrivning ur projektet 
rapporterar flera ungdomar både skriftligt och muntligt om förbättrad hälsa – både psykisk 
och fysisk. Deltagarna beskriver bl.a. att de fått hjälp med att börja träna, fått social träning 
och således bättre förutsättningar att bemästra exempelvis social fobi samt olika besvärande 
och svårhanterliga vardagssituationer etc. Många uttrycker också att de efter tiden i 
Värmlands Framtid är bättre rustade inför studier/arbete och stegförflyttats närmare sina 
individuella mål.  

 

I den statisitiska sammanställningen av hälsoenkäterna från delprojekt Säffle som 
ungdomarna har besvarat anonymt vid tre tillfällen under sin projekttid (inskrivning, efter 
några månader och utskrivning) kan man utläsa en generell ökad upplevd hälsa vid andra 
mättillfället jämförelsevis med första. Dock visar den tredje mätningen i samband med 
utskrivning en lägre upplevd hälsa än vid inskrivningsstilfället, vilket kan vara viktigt att beakta 
och analysera. Kanske fanns det under inträde i projektet och den första tiden en förväntan 
på att uppnå vissa mål som av olika anledningar inte realiserats längs vägen? Kanske fanns 
initialt en föreställning om att förändringar och stegförflyttningar skulle ske snabbare än vad 
de kom att göra och att vägen dit skulle se annorlunda ut? Som tidigare beskrivet har i 
synnerhet tjejer haft en lång genomsnittlig inskrivningstid i projektet (drygt ett år), med 
eventuell risk för upplevelsen av att ”stå still”. Dessa resultat skall dock tolkas med avsevärd 
försiktighet, då det var väldigt få ungdomar som besvarade enkäten vid utskrivningstillfället, 
men det kan ändå ses som en indikation som kan vara av vikt att beakta i vidare utformning av 
liknande verksamheter, metoder och arbetssätt.  Statistiken från hälsoenkäten visar också att 
tjejer överlag har rapporterar en sämre upplevd hälsa än vad killar gör, återspeglande ett 
överensstämmande med projektpersonalens upplevelser av skillnaderna mellan könen med 
avseende på välmående.  

 

Utöver de skriftliga och statistiska redogörelserna för ungdomarnas erfarenheter av 
projekttiden har projektpersonalen sett att VF och dess verksamhet har för flera ungdomar 
fungerat som en social arena som hjälp till att skapa och upprätthålla rutiner, samt där man 
får träna på samspel, relationer och konfliktlösning.   

Det relationella arbetet med ungdomarna har varit vitalt för diverse resultatutfall. Personal i 
Värmlands framtid har för ungdomarna kunnat bidra med erfarenheter av positiva relationer 
med andra vuxna, som ibland fungerat som en kompletterande vårdnadshavare och i 
huvudsak som några som står kvar trots att ungdomen, ibland upprepade gånger, 
”misslyckas”. Relationen mellan projektpersonal och ungdomarna utgår från ”se, höra och 
bekräfta” och har varit a och o i individernas process under projekttiden. Relationerna och det 
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tillkommande förtroendet de ofta innebär ses ha hjälpt ungdomar att bättre förstå oss vuxna, 
samhälleliga normer och strukturer samt de krav, förväntningar och rättigheter som inom det 
råder.  

Flera ungdomar, som tidigare “trillat mellan stolarna”, har genom projektet lotsats mot 
adekvat åtgärd och fått rätt huvudman. Några exempel är ungdomar som har fått 
aktivitetsersättning från Försäkringskassan, som tidigare varit på försörjningsstöd trots ibland 
mycket omfattande nedsättningar i arbetsförmågan. Andra har fått hjälp av SIUS-konsulent 
via arbetsförmedlingen, men då har dessa individer har haft dokumenterade diagnoser, vilket 
är en förutsättning för att Arbetsförmedlingen skall kunna anpassa sina insatser mot en reellt 
fungerande åtgärd. 
 

Kommun/organisation  

 Resultat 

På en organisationsnivå har VF Säffle bland annat resulterat i att det kommunala 
aktivitetsansvaret (KAA) har lyfts till ytan i kommunen och vidare reglerats. I november 2017 
gick det ut ett tjänsteyttrande från utbildningschef för elevhälsan i samverkan med AME med 
förslag till arbetsmodell samt budget, och KAA i Säffle är idag inskrivet i reglementet för barn-
och utbildningsnämnden. KAA har också tilldelats en budget samt personalresurser i form av 
två heltidstjänster.  Den presenterade arbetsmodellen som byggts på erfarenheter från VF har 
antagits och konkreta rutiner utifrån de upparbetade metoder och arbetssätt i VF är i 
dagsläget under uppbyggnad.  

Projektet har också drivit på och hittat metoder för effektivare samverkan; 
samverkanskontoret har upprättats och det upplevs generellt i kommunen finnas en ökad 
medvetenhet och kunskap om att samarbete/samverkan behövs mer djupgående. Det finns 
idag även mer insyn i och större förståelse för varandras enheter/arbete/rutiner/profession 
vilket tydliggör vilka brott som finns i den övergripande ”aktörs-kedjan” kring målgruppen. 
Överlag råder en starkare gemensam samsyn kring unga i utanförskap. Ur de etablerade 
samverkansformerna har det också upparbetats och strukturerats tydligare rutiner för 
samarbetet med den gemensamma målgruppen mellan de olika aktörerna. Det finns 
exempelvis idag ett mer strukturerat ”flöde” mellan Arbetsförmedlingen, försörjningsstöd och 
AME.  

Det har även vuxit fram en ökad tydlighet i den deltidstjänst som en av projektpersonalen från 
Ungdomens hus har - riktad till unga i utanförskap – med avseende på funktion och 
arbetssätt, samt även en ambition om att integrera detta med AME:s riktade insatser till unga. 
Genom bland annat Ungdomen hus ses det finnas möjligheter att fånga upp ungdomar till 
AME; hur detta ska gå till rent praktisk och vilka rutiner som skall införas är ett pågående 
arbete. AME har utökat sin verksamhet från att tidigare enbart arbeta med individer från 
Arbetsförmedlingen till att ta emot unga från försörjningsstöd och erbjuda coachning. Det 
finns även idag en ambition att fortsättningsvis arbeta med samtliga ungdomar som behöver 
individuellt anpassade insatser och coachning, oavsett om de har en remitterande aktör eller 
ej.  
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Betydelsebärande faktorer  

Relationen projektpersonal – deltagare. En av de främsta framgångsfaktorerna med VF Säffle 
har varit det relationella arbetet med ungdomarna - att det funnits en och samma aktör som 
“håller i” och följer individen “hela vägen”. Ofta har det i inledningsfasen med ungdomen 
krävts en betydande tid av relationsbyggande och alliansskapande arbete, innan VF Säffle 
kunnat fylla en reell stödfunktion för ungdomen. Detta återspeglande vikten och behovet av 
trygga anknytningspersoner för ungdomarna, sådana som står kvar även när individen 
“misslyckas”. Många relationer har varit personbundna till specifik VF-personal, i synnerhet 
för de deltagarna med svår psykisk ohälsa. Likväl som detta för den enskilda individen troligen 
inneburit en framgångsfaktor i den egna processen gällande att känna förtroende, våga 
öppna upp och ta emot stöd har det också inneburit en viss skörhet, när annan personal inte 
kan ersätta den ordinarie vid sjukdom, semester etc., även när personalresurserna funnits.   

Flexibilitetet i verksamhet, arbetssätt och rutiner. En betydelsebärande faktor gällande 
projektets utarbetade arbetssätt och rutiner har varit möjligheten att i stor utsträckning möta 
deltagarens behov/förutsättningar och önskemål gällande hur kontakten med VF ser ut. Den 
flexibla verksamheten har exempelvis återspeglats i individanpassad mötesplats, mötestid, 
”acceptans” mot avbokade/ombokade träffar på kort varsel, individuella behovsanpassade 
kontaktvägar (ex., sms, Facebook) samt uppsökande verksamhet. Tillgången till Ungdomens 
hus lokaler har varit mycket gynnsam då det är en icke-institutionell lokal där flera ungdomar 
känt sig trygga och ”hemma”.  
 
De upparbetade samverkansformerna: De samverkansformer som arbetats fram under 
projekttiden har stärkt förtroendet mellan de olika aktörerna och tilliten till de olika 
professionerna. Idag finns en överlappning och sammanlänkning som har minskat “glappen” 
de olika aktörerna emellan, och således också risken för att ungdomen “trillar emellan”. Att 
genom samverkan bygga relationer med de andra aktörerna har skapat en positiv gemensam 
mentalitet, inställning och målbild och man strävar medarbetande istället för motarbetande 
aktörerna emellan. Det har också öppnar upp för dialog och gemensamt problemlösande, 
samt mer effektiva arbetssätt då den gemensamma insynen förebygger dubbelarbete olika 
aktörer emellan.  
 
 

 

Svårigheter 

Förebyggande åtgärder. Närmare samarbete med/i skolan ses som en förutsättning för 
möjligheten att arbeta mer förebyggande. Avhopp från skolan måste förhindras. Här ses 
samarbete med bl.a. KAA och skolans elevhälsa ha en vital roll.   

Kompetens. Projektpersonalen har saknat behandlande kompetens. Vissa har mått sämre än 
vad det inom projektgruppen funnits kompetens att hantera på ett för individen adekvat 
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hjälpsamt sätt. VF har då remitterat till behandlare och funnits med som stöd samt följt upp 
hur den behandlande insatsen fortlöper. 

Personal. En vital del i VF Säffles arbete och funktion har krävt och kräver ett fundamentalt 
relationellt arbete mellan deltagare och personal. Det är således av yttersta vikt att 
ungdomarna har flera anknytningspersoner, för att relationen och arbetet inte skall bli så 
skört och verksamheten skall kunna “rulla på” trots sjukdom, semester etc. För en god och 
hållbar psykosocial arbetsmiljö behövs det en arbetsgrupp samt handledning för personalen 
som arbetar med målgruppen. Den myndighetssamordnande rollen som har varit en oerhört 
viktig insats för individerna har krävt mycket resurser gällande tid, planering, tillgång till 
personal och att få med den berörda individen i processen på ett för denne gynnande sätt. 
Här har kommunens vård- och stödsamordnare fyllt en mycket viktig funktion, återspeglande 
ett stort behov av samordnande insatser för denna målgrupp.  

Samverkansparter. Försäkringskassan och vården har saknats i ett gynnsamt och effektivt 
samverkansforum och framförallt kanske i den vardagliga dialogen; i synnerhet då flera 
ungdomar haft Försäkringskassan eller vården som sin huvudman eller i stort behov av en 
eller båda aktörerna.  
 

Verksamhetssyftet. Projektets övergripande syfte som varit att individen utifrån egna resurser 
och förutsättningar ska coachas mot en stegförflyttning under projekttiden har inte alltid 
uppfyllts. Flera ungdomar har “stått still” eller t.o.m. “backat” i sitt mående. Detta återspeglar 
antagligen vikten av tillgång till behandlande kompetens samt god och tydlig samordning med 
andra berörda aktörer. Flera ungdomar som varit i behov av exempelvis psykiatrisk vård har 
inte förmått eller inte velat ta emot insatserna utifrån rutinerna för hur denna idag erbjuds, 
trots att handlingsplan för vem som ansvarar för vilken insats har funnits. I dessa situationer 
har VF ibland varit den enda eller en av de få insatserna som ungdomen förmått att motta, 
resulterande i avsaknad av behandling och vidare ett försämrat mående eller svårigheter i att 
nå bestående förbättrad hälsa.  

Geografiska aspekter. Säffle är en liten kommun och har därför inte alltid kunnat erbjuda 
lämplig aktivitet för ungdomarna och många gånger har VF varit den enda aktiviteten som 
står till buds, trots att den inte alltid passar individen i fråga. Exempelvis har det setts behov 
av en gynnsam daglig verksamhet för ungdomar med vissa funktionsvariationer, där de som 
idag finns i kommunen inte har passat den enskilde individens behov och önskemål. Dessa 
ungdomar har då anvisats till VF där det inte funnits möjlighet till denna vardagliga 
strukturerade och rutinmässiga arbetsrelaterade sysselsättning i aktivitetssyfte 

Heterogen målgrupp. Verksamheten har inte alltid kunnat fungera optimalt när det funnits så 
många olika behov bland ungdomarna. Detta har i vissa fall inneburit att gruppverksamheten 
blivit lidande för de övriga deltagarna, eller den enskilde deltagaren lidande för att 
gruppverksamhet inte passar dennes behov. 

Krav på närvaro. För vissa individer har det funnits krav på närvaro från remitterande aktörer, 
detta främst från försörjningsstöd. Det har då varit en del av individens planering på 
försörjningsstöd att exempelvis delta i VF:s gruppverksamhet X antal timmar i veckan, för att 
beviljas ekonomiskt bistånd.  Fördelarna med detta har varit att kravet i vissa fall på sikt 
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kunnat skapa motivation till deltagande som initialt inte fanns, när ungdomen faktiskt 
upplever en nytta med verksamheten denne först inte såg. Nackdelarna har inneburit att om 
motivationen initialt saknats och ungdomen längs vägen inte upplevt verksamheten 
meningsfull för sig själv har VF istället upplevts som en ytterligare ”tvingande” åtgärd. 
Projektet har således inte kunnat fylla sitt syfte för den berörda individen och relationen 
deltagare-projektpersonal har påverkats negativt, då projektpersonalen upplevts vara en 
förlängning av socialtjänsten som ”ställer till det” för ungdomen i fråga när det rapporteras 
frånvaro till handläggare på försörjningsstöd. En viktig erfarenhet som gjorts är att 
definitionen av vad som innebär att ”sköta sin planering” behöver vara mycket 
individfokuserad och kan inte alltid kvantifieras i X antal deltagartimmar i en viss typ av 
aktivitet; det riskerar att bli kontraproduktivt. Det ses snarare behöva vara upp till den 
verksamhet som arbetar direkt och individnära i relation med ungdomen att bedöma 
huruvida ”planeringen sköts eller ej”, utifrån om man som personal tillsammans med 
ungdomen upplever att man kommer vidare framåt mot ungdomens mål, vilket sällan står i 
direkt samband med hur ofta ungdomen deltar rent fysisk i en given aktivitet som denne inte 
upplever meningsfull.  

 

Resultatets effekter  

 
Det som projektresultatet innebär för ungdomarna i Säffle kommun är bland annat att det 
finns idag fler aktörer runt varje individ som tillsammans samordnar insatser utifrån sin 
verksamhet och kompetens område. Detta är mycket positivt då VF Säffle sett ett stort behov 
av just flera parallella insatser samtidigt hos många av ungdomarna. Vetskapen om att det 
finns en mottagare/annan aktör för individen vid utskrivning ur projektet ses som ett direkt 
resultat av de goda samverkansformerna som upparbetats mellan berörda aktörer i 
kommunen. Detta innebär också för de unga ett mer kvalitetssäkrat arbete i kommunen med 
större möjligheter att erbjuda mer lämpliga insatser för att ge ungdomarna bättre 
förutsättningar.  

 Det finns också bredare utsikt gällande möjligheten till att få hjälp från kommunen trots 
avsaknad av försörjning, då AME:s ambition är att arbeta med ritade insatser och individuell 
coachning för unga oavsett om det finns en remitterande aktör eller ej. Detta är idag i 
pågående arbete men behöver förankras på en högre organisatorisk nivå innan permanenta 
beslut och riktlinjer kan sättas.  

 

Under den totala projekttiden har 55 ungdomar i Säffle deltagit, varav 30 killar och 25 tjejer. 
Utöver de ungdomar som formellt skrivits in i projektet har ett flertal berörts indirekt av 
projektets aktiviteter, det är dock svårt att säga hur många. Flertalet ungdomar har deltagit i 
Öppet Husverksamheten sporadiskt, trots att de haft annan sysselsättning och således inte 
varit i behov av projektets övergripande verksamhet. Då Öppet Hus har varit förlagt till 
Ungdomens hus lokaler och Kyrkeruds folkhögskola bedriver sin verksamhet i samma 
byggnad, har ungdomar exempelvis i samband med att de slutat skolan för dagen kommit in 
på fika, samtal och eller bara umgänge.  
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Flertalet ungdomar, närmare bestämt 25 stycken, har också under projekttiden varit ute på 
praktik av individuella och varierande syften. Utifrån var individen har stått där och då har en 
praktik kunnat tjäna exempelvis ett hälsofrämjande syfte, för att känna sig produktiv och delta 
i ett sammanhang som upplevs meningsfull. För andra har praktiken varit i ett huvudsakligen 
arbetstränande syfte som att få erfarenhet av hur det fungerar på en arbetsplats, sociala 
koder och regler, skapa rutiner och passa tider. Några har velat och behövt kartlägga sina 
intresseområden och testa på vad olika yrken innebär och det har också hänt att praktiken har 
föranlett någon typ av anställning. Både kommunala och externa praktikplatser har använts, 
exempelvis Handtaget, Säffle Ridklubb, Dollarstore och annan lokal detaljhandel, Moelven 
Byggmodul, bondgård, biosalong, hotell etc.  

 

 

Sju ungdomar har också under sin projekttid deltagit i någon form av utbildningsinsats, 
exempelvis provat på vuxenutbildning på Säffle Lärcenter, studiemotiverande tremånaders 
kurs på Kyrkeruds folkhögskola, röjsågsutbildning via Lernia, starta eget-kurs genom 
Näringslivsenheten, prova-på kurs för svetsutbildning samt fått stöd från VF i att läsa kurser 
vid Herrgårdsgymnasiet utan formell inskrivning i skolan.  

 

 

Arbetet i och med styrgruppen och projektkontoret  

Arbetet i Styrgruppen unga har bidragit till en samsyn kring målgruppen och också förkortade 
vägar till att fånga upp denna. Ett exempel på detta är att det i och med samverkan i 
styrgruppen blev tydligt att det saknades en aktör för att fånga upp ungdomar mellan 16 och 
20 år som inte vill eller förmår att studera inom det traditionella utbildningssystemet, 
resulterande i Kyrkeruds folkhögskolas etablering med utbildningsplatser till ungdomar under 
18 år, i syfte att erbjuda alternativa utbildningsformer och miljöer.   

Styrgruppen har fyllt en funktion som tidigare saknades, med fokus på vad vi gemensamt och 
konkret faktiskt gör för målgruppen. Den har arbetats fram till en effektiv organisering där 
mötestillfällena upplevts meningsfulla och resultatgivande av styrgruppsmedlemmarna. 
Arbetet i styrgruppen har förtydligat behovet av ett gemensamt forum där olika aktörer finner 
sammanlänkande arbetssätt, då individens behov av insatser/åtgärder ofta är genomgående 
genom stora delar av livet och ofta finns hela familjer hos olika aktörer. Det har även i 
styrgruppen upptäckts nya samverkansvägar som initialt inte förväntats eller kunnat förutses, 
exempelvis samarbete mellan projektet Värmlands Unga och Lärcenter vuxenutbildning. Det 
upplevs inte att någon aktör har saknats i just detta samverkansforum då man ser den 
gemensamma frågan som en kommunal angelägenhet. Styrgruppen kommer att fortsätta 
finnas och verka efter projektets slut och detta forum med dess befintliga medlemmar har 
upplevts som ett rätt och effektivt forum för den gemensamma angelägenheten. Viktigt är 
dock att säkerställa att det finns andra effektiva samverkansforum där Försäkringskassan och 
vården är givna aktörer.  
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Att alla 16 delprojekt har varit samlat under ett paraply gör att det har räckt med en 

mötesdag vilket ger en bra helhetsbild och ett effektivt arbetsätt. Projektkoordinatorerna har 

på ett bra sätt hållit ihop arbetet så att alla har arbetat mot ett gemensamt mål. Alla tre 

Värmlandsprojekten har gett ett bredare perspektiv hur vi arbetar kring målgruppen unga. 

Projektkoordinatorerna har varit närvarande i projektet och ute i kommunerna och har varit 

värdefulla som bollplank. 

Projektets främjande av jämställdhet, tillgänglighet och icke diskriminering  

Projektets arbetssätt/metoder, utbildningar och aktiviteter har främjat jämställdhet, 
tillgänglighet och icke-diskriminering genom att det har tillkommit en större medvetenhet och 
vidare uppmärksamhet gällande frågorna. Medvetenheten har upplevts ta sig i uttryck ibland 
annat personalgruppen, där man uppmärksammar både sig själv och sitt beteende i större 
utsträckning samt även vad kollegor förmedlar gentemot varandra och ungdomar. Vidare förs 
en dialog inom personalgruppen på ett annat sätt än tidigare, där man ifrågasätter, diskuterar 
och reflekterar över verksamhetens klimat, värdegrund och signaler. Det upplevs också att 
personalens ökade medvetenhet i dessa frågor och vidare återspeglande arbetssätt har 
påverkat och vidgat flera ungdomars föreställningsvärld och perspektiv, samt främjat deras, 
empati och tolerans i jämställdhets- och icke-diskrimineringsfrågor. 
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Uppföljning och utvärdering 
 

Det uppföljnings- och utvärderingsmaterial som VF Säffle har använt sig av i projektet är Nöjd-
Deltagar-Index-enkäten (NDI) som besvaras av ungdomarna två gånger per termin samt 
Hälsoenkäten syftande till att mäta hur ungdomens hälsa förändras under dennes projekttid. 
Landstinget har också vid ett tillfälle genomfört fördjupade hälsointervjuer med ungdomar i 
projektet, vars resultatsammanställning varit en värdefull utvärdering på hur projektet överlag 
gör skillnad för ungdomarna.  

Under större delen av projekttiden har NDI-enkäterna genomförts kontinuerligt enligt 
instruktionerna och projektgruppen har tagit del av de lokala sammanställningarna som 
skickats ut från projektkontoret. Däremot anses det inte att dessa enkätsvar tillfört någon 
vidare omfattande ny information om hur ungdomarna upplever verksamheten, utan den 
kunskap har främst hämtats ur de öppna samtalen och kommunikationen som hållits med 
ungdomarna, tack vare en upparbetad relation mellan projektpersonalen och ungdomarna. 
Att lägga grunden för ett öppet, tillitsfullt, tryggt och tillåtande relationsklimat anses troligen 
ha bidragit till att det sällan i enkäterna framkommit något personalen tidigare inte haft 
kännedom om, även om projektgruppen är understrykande överens om att möjligheten att 
förmedla sina upplevelser och synpunkter anonymt samt uppföljning på dessa behöver finnas 
och beaktas. Således har det huvudsakligen varit den direkta personella dialogen med 
ungdomarna som legat till grund för VF Säffles utveckling, verksamhetsutformning och 
troligtvis vidare resultat.   

Beträffande sammanställningen och analysen från hälsoenkäten som VF Säffle tagit del av har 
resultatet av projektpersonalen främst setts som en bekräftelse på att den bedrivna 
verksamheten gör nytta samt drivs i rätt riktning och med lämpliga metoder och rutiner. Av 
analysen att döma har ungdomar överlag rapporterat ett bättre mående under projekttiden 
jämförelsevis med första mättillfället vid inskrivning, vilket således stärkt projektpersonalens 
tilltro till att man är inne på rätt spår och gör skillnad, vilket motiverat till att fortsätta vidare i 
samma riktning. 
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Kommunikation, spridning och 

påverkansarbete 
 

VF Säffle har arbetat med kommunikation, spridning och påverkan i olika sammanhang och på 
olika nivåer. På en politisk nivå har det i en motion från socialdemokraterna presenterats en 
analys genomförd av Arbetsmarkandsenheten beträffande orsakerna till den höga 
ungdomsarbetslösheten, i vilken projektet VF beskrivits och redovisats. Det har också förts, av 
Ungdomens Hus föregående verksamhetschef, direkta dialoger med kommunpolitiker i syfte 
att informera om projektet samt belysa målgruppen unga i utanförskap, deras situation och 
behov. Densamme har också varit i kontakt med lokala nyheter i syfte att till allmänheten 
sprida kännedom om kommunens arbete beträffande projektet och lyfta målgruppen till ytan. 
VF Säffle har också samarbetat med kommunens utvecklingschef för elevhälsan gällande ett 
tjänsteyttrande beträffande förslag till arbetsmodell för det Kommunala aktivitetsansvaret, 
där bl.a. projektet och målgruppen redogjorts och beskrivits.  

På en organisatorisk nivå har varje aktör från de olika förvaltningarna i kommunen haft i 
uppdrag att informera sina förvaltningschefer om projektet. Även projektpersonalen har 
arbetat aktivt och organiserat med att sprida information, genom att exempelvis hålla 
föredrag för Socialtjänsten, delta vid invigningen av Kyrkeruds folkhögskola där politiker 
funnits närvarande, samt besöka skolan samtala med kuratorer, studie- och yrkesvägledare 
och andra berörda för att sprida kännedom om projektet. 

För kommunikation och spridning på grupp- och individnivå har projektpersonalen arbetat 
aktivt med uppsökande verksamhet. Detta har varit en effektiv och gynnsam metod för att 
synliggöra berörda individer för projektet, då VF Säffles aktivitetsanvarige har sin ordinarie 
tjänst som ungdomscoach/fritidsledare på Ungdomens Hus, och har således även utanför och 
innan projektet haft god kännedom om ungdomarna samt redan etablerade relationer med 
flera av dem.     

 

Detta kommunikations-påverkans- och spridningsarbetet på diverse nivåer har framförallt 
resulterat i en ökad medvetenhet och uppmärksammande av målgruppen och deras behov på 
ett annat sätt än tidigare, på både politisk och organisatorisk nivå. Det finns idag en större 
helhetsgrepp och samsyn ur ett kommunperspektiv mellan de för målgruppen direkt men 
även indirekt berörda aktörer. I och med den ökade medvetenheten om den reella 
verkligheten samt de mycket allvarliga konsekvenserna den innebär förs arbetet i de olika 
samverkansformerna idag mer operativt och lösningsorienterat än tidigare. Även etableringen 
av Samverkanskontoret ses som ett resultat av påverkans- och spridningsarbetet.  

•  
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Ett av sätten som projektresultatet förs vidare på är genom ambitionen att i den lokala 
styrgruppen tillsammans med andra berörda parter skriva fram ett tjänsteyttrande med 
avseende på målgruppen unga i utanförskap ålder 20 till 24 och deras behov av kartläggande, 
samordnande och stödjande insatser.   

Utarbetad verksamhet – VF Säffle som koncept  

Då projektet har pågått i tre år har flera olika arbetssätt/metoder upparbetats och provats 
(närmare beskrivning av dessa under avsnittet ”Metoder/arbetssätt”) med varierande 
framgång och resultat. Gruppen och individerna har ständigt förändrats, så också deras behov 
och följaktligen verksamheten samt arbetsätten inom denna. Vid projektets slut finns dock 
några vitala beståndsdelar/metoder/rutiner som man sett har fungerat och gett effekt för 
målgruppen över den totala projekttiden. Framgångsfaktorerna och vad som vid projektets 
slutskede definierar ”konceptet” VF Säffle kan ses både på organisatorisk nivå samt 
individ/verksamhetsnivå. Gruppverksamheten med öppet hus-tillfällen samt friskvård har 
överlag gett goda utfall och fyllt sitt syfte - delta i ett sammanhang, ha en social rena och 
mötesplats, träna på social interaktion och bygga relationer, skapa rutiner, passa tider och 
främja både den psykiska och fysiska hälsan. Det individuella stödet och aktiviteterna har varit 
betydelsebärande för flera ungdomar, i synnerhet för de som inte vill eller förmår delta i 
gruppverksamheten. Individuell coachning inriktad på ungdomens målsättning, 
stegförflyttning och det praktiska realiserandet av detta mot studie- och/eller 
arbetsmarkanden har varit viktigt, inte minst för att ungdomen inför sig själv ska kunna se en 
realiserbar framtid och hur denne kan åstadkomma denna. Det har setts skapa motivation 
och tydligare navigationssystem hos ungdomen. Inspirerande och utvecklande aktiviteter, 
som föreläsningar och studiebesök, har ofta mottagits väl och ibland gett påtagliga bestående 
avtryck på ungdomarna, exempelvis att välja ett mer hälsosamt liv. Möjligheterna till flexibel 
praktik/arbetsträning har varit värdefullt för många ungdomar, då de kunnat testa sig själva 
utifrån sin förmåga där och då, uppleva konkreta framsteg och ökat självförtroende samt få 
insyn i vad olika yrken innebär. Samordnande av myndighetskontakter och andra aktörer kring 
ungdomen har varit vitalt och genomgripande genom hela projekttiden, återspeglande ett 
betydande behov av samordning hos stora delar av målgruppen.  

På en organisatorisk nivå är det de upparbetade samverkansformerna som varit den största 
framgångsfaktorn – Samverkanskontoret och Styrgruppen unga. I styrgruppen finns idag en 
ökad och förstärkt samverkan i mer strukturerade former där man använder forumet i flera 
ESF-projekt och DUA för mer samsyn. Styrgruppen som den ser ut idag har vuxit fram ur VF 
och man har brottats under projekttiden med att finna väl fungerande arbetssätt, vilket 
samtliga medlemmar idag är överens om att man nu gjort. I styrgruppen finns medlemmar 
med mandat och man arbetar individnära. Samverkanskontoret är ett mer operativt 
samverkansforum, där man bland annat funnit rutiner med andra aktörer i arbetet kring 
målgruppen samt skapat nya samverkansvägar. Denna arena är exempelvis ett effektivt forum 
för att samordna SIP-möten och bjuda in andra berörda aktörer.    
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Ovanstående beskrivning är det som huvudsakligen definierar VF Säffle som projekt och 
verksamhet och flera av ovanstående metoder/rutiner/arbetssätt kommer att implementeras 
i ordinarie verksamheter.  

Verksamhet/arbete i utveckling  

Något som vuxit fram i kommunen under projektets gång, är bland annat ett tydligare grepp 
om det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Som tidigare nämnt, är resultatet av detta 
riktade fokus att KAA sedan några månader tillbaka är inskrivet i reglementet för barn-och 
utbildningsnämnden och förvaltningens föreslagna arbetsmodell har antagits. Äskade medel 
har beviljats och två KAA-tjänster på 100 % vardera tillsätts, varav en är tillsatt sedan slutet på 
april och den andra i augusti 2018. Detaljerad rutin för ungdomar 16-20 år som inte studerar 
eller arbetar skall tas fram av KAA-samordnare och bygga på förvaltningens framtagna 
arbetsmodell, baserad på projektets erfarenheter av metoder/arbetssätt och 
framgångsfaktorer.  

AME har i sin befintliga verksamhet tagit ett tydligare grepp om målgruppen och har påbörjat 
ett arbete med riktade insatser till unga från försörjningsstöd och har vidare för avsikt att 
arbeta med individuell coachning mot arbete/studier oberoende av om ungdomen har en 
remitterande aktör eller ej.  Det råder även ett pågående arbete att konkritisera och 
tydliggöra den halvtidstjänst riktad till unga i utanförskap som en av projektmedarbetarna har 
efter projektets slut, hur den skall vara utformad och tillämpas rent praktiskt.  Hur detta 
arbete i utveckling ska organiseras gemensamt med de berörda parterna, vilka funktioner och 
rutiner som behöver utarbetas är idag en angelägen fråga i kommunen och det hålls i 
dagsläget en regelbunden och strukturerad dialog om detta i extrainsatta samverkansmöten, 
drivna och ledda av processledare från Samverkanskontoret. 

Fortsatta behov  

Behov som setts under projekttiden, men som inte rymts inom projektet är bland annat 
någon form av gynnsam sysselsättning/verksamhet för ungdomar med neuropsykiatriska 
funktionsvariationer. Den behöver vara individanpassad och positiv för den enskilde individen, 
kännas meningsfull och ge möjligheter till utveckling. Det har erfarits att det som idag finns i 
kommunen inte passar samtliga ungdomar i behov av den, med konsekvenserna att 
ungdomar blir utan sysselsättning då de inte vill eller förmår delta i det som står till buds för 
dem.  Det har även setts behov av insatser och sysselsättning för ungdomar som brukar 
droger, men som ännu ej hamnat i svårt missbruk, då de idag är avstängda från kommunens 
verksamheter i tre månader om de uppvisar positivt drogtest. Även stora behov av utökat 
samarbete med vård/elevhälsan har erfarits. Många ungdomar uppsöker inte vården och 
främst psykiatrin så som den är organiserad idag, trots att de har behov av det.   

Det ses också ett behov av uppsökande verksamhet och en samordnande funktion för 
ungdomar över 20 år, som inte omfattas av KAA. Det har setts en ökning av ungdomar från 
försörjningsstöd till AME och troligtvis kommer denna grupp att fortsätta öka, då det 
uppskattas finans ett stort mörkertal i kommunen. Dessa individer behöver mer 
individkontakt och uppsökande verksamhet än vad som idag finns rutiner kring. Dessa 
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ungdomar ses behöva en samordnande funktion avseende en ”brygga” mellan individen och 
de lämpliga insatserna; en fysisk person med övergripande insyn, kunskap och förståelse för 
individens hela livssituation som är med, hålla i och följer upp hela vägen där andra aktörer 
släpper.  

Det har även i projektet erfarits ungdomar som inte ”tar sig vidare”, trots avsaknad av 
”uppenbara” eller påtagliga hinder för detta. Det bedöms att dessa behöver (till att börja 
med) djupgående och tidskrävande motivations- och utvecklingsarbete för att stärkas i sin 
självuppfattning och tilltron till de egna resurserna för att möta omvärlden och dess krav (Ex. 
MI/7tjugo etc.) – ett individnära, tätt, regelbundet och långsiktigt arbete.  

Samtliga av dessa identifierade behov är synliggjorda i kommunen och frågorna diskuteras 
samt kartläggs i Styrgruppen unga. I dagsläget finns konkreta beslut fattade, men arbetet med 
prioriterat fokus på målgruppen unga över 20 år fortsätter.  
 

 
 

Implementering och användande av 

resultat 
Flera av de erfarenheter och arbetsätt som drivits fram genom projektet och som har setts ge 
god effekt för målgruppen och organisationen kommer att helt eller delvis implementeras i 
ordinarie verksamheter. Framtagningen av rutiner för KAA-verksamheten baserat på VF:s 
metoder/arbetssätt är i dagsläget påbörjat och kommer att fortsätta underbyggas med 
förhoppning om att de är välförankrade till hösten -18.  

Förstärkning med en halvtidstjänst på Ungdomens hus riktad till unga i utanförskap kommer 
att finnas och i och med personalresursen fortsätter Öppet Husverksamheten i aktivitetssyfte 
en gång i veckan, på samma sätt som under projekttiden. I dagläget pågår även ett operativt 
arbete hållet av processledare från Samverkanskontoret gällande hur samarbete och rutiner 
med andra berörda aktörer (exempelvis AME, KAA, gymnasieskolan, försörjningsstöd, Första 
linjen) kan integreras i denna verksamhet.  

Styrgruppen unga och Samverkanskontoret är i dagsläget väletablerade samverkansformer 
som kommer att fortlöpa enligt den uppbyggda organiseringen och strukturen. Där finns idag 
en helhetssyn gällande den gemensamma målgruppen, samt möjligeter att agera operativt 
exempelvis genom att utöver de planerade träffarna anordna arbetsmöten med fokus på att 
finna lösningar och fatta beslut. Den förstärkta samverkan och de nya samverkansformerna 
som projektet VF varit en stor bidragande faktor till är ett av det främsta huvudresultatet för 
VF Säffle.  

Det som det i dagläget inte finns en tydlig implementeringsplan för, där VF har fyllt en vital 
funktion, är de uppsökande och samordnande funktionerna och rutinerna för ungdomar som 
på grund av ålder inte omfattas av KAA. En del av dessa ungdomar kommer att fångas upp av 
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AME och socialtjänsten, men detta under förutsättning att ungdomen själv eller anhörig söker 
upp aktörerna och ungdomen vidare förmår att tillgodose sig insatserna utifrån de ordinarie 
rutinerna i verksamheterna för hur insatser erbjuds, som exempelvis vara förmögen att ta sig 
till ett bokat möte med handläggare/konsulent. Det finns än inga beslut gällande hos vilken 
aktör eller aktörer som det uppsökande och samordnande ansvaret bör ligga och hur det ska 
organiseras, utan frågan kommer att fortsätta bearbetas i styrgruppen under hösten.  

 

Kommentarer och tips 
De tips för kommande projekt som VF Säffle vill skicka med är bland annat vikten av att 
beakta tid och fokus på att arbeta upp en väl fungerande styrgrupp samt avsätta tid för skapa 
en väl förankrad grund för gemensam samsyn, målsättning och mentalitet. Det är även av 
största vikt att utarbeta en tydlig struktur för syftet med styrgruppen samt hur den och dess 
medlemmar skall verka och agera – vad är det vi gör och varför? Vem gör vad och hur följs det 
upp?  

 
Gällande hur man bör tänka angående personalkonstellationer för kommande projekt vill VF 
Säffle skicka med erfarenheten att det troligtvis är bra att tillsätta projektmedarbetare från 
olika verksamheter/myndigheter, för en breddad kunskap, kompetens och nätverk i 
arbetsgruppen. Med personal som har olika erfarenheter och kunskaper med sig in i projektet 
blir det troligtvis lättare att integrera och sammanlänka dessa i projektverksamheten, samt att 
det redan från start finns ett en naturlig väg in för samarbete och samverkan med respektive 
projektpersonals ordinarie verksamhet. Det är dock inte önskvärt att ha en delad tjänst i 
projekt av detta slag, då tiden att på ett tillfredsställande och välfungerande sätt planera, 
utföra, följa upp och utvärdera sina arbetsuppgifter inte räcker till i en deltidstjänst.   
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företräda projektägaren. Undertecknad  intygar att lämnade uppgifter är 
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