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Bakgrund



Vi bakom studien

Ibrahim Obsiye

Beteendevetare, Huddinge 
kommun. Ansvarig för studien, 
genomförande och resultat.  

Sofia Ahlström

Tjänstedesigner 
Samordningsförbundet 
HBS. Kompetens inom 
metod.



Uppdraget
Projektet ska utreda och ge förslag på hur 
Samordningsförbundet skulle kunna stödja behovet av 
samordnade insatser och individanpassat stöd för unga 
vuxna som befinner sig i eller riskerar att hamna i 
långvarig arbetslöshet och idag inte får sitt behov 
tillgodosett. 

- Kartläggning av nuläget
- Kvalitativ studie, med tjänstedesign
- Förslag på samordning, stöd och 

motivationsinsatser
- Hur målgruppen ska fångas upp



Respondenter
Förstudien är avgränsad till unga vuxna 
mellan åldrarna 16-29 år som varken arbetar 
eller studerar, bosatta i Huddinge kommun. 

6 deltagare

4 kvinnor

2 män 

4 medarbetare

2 på försäkringskassan

2 på paraplyteamet Botkyrka



Tjänstedesign



Tjänstedesign

Förhållningssätt

Metod Process

Verktyg



Vem är en användare, när?

Medborgare

Deltagare

Patient

Handläggare

Medarbetare

Mentor

Resurs

Anhörig

Närstående

Sökande

Invånare



Metoden
- Semistrukturerade enskilda djupintervjuer

- Öppna frågor om upplevelser utan att 

styra för mycket

- Hitta likheter och olikheter

- Mönster kring beteenden och rotorsaker 

till beteenden. 

- Fokus på behov samt varför saker sker



Kvalitativ data, inte kvantitativ



Målet med tjänstedesign 

Lösa rotorsaker inte symptom

Förstå sammanhang

Få en gemensam utgångspunkt



Sällan statiskt resultat
- Resultatet är sällan färdiga produkter 

som applikationer eller nya teknologier.

- Resultat är ofta långsiktigt, med fokus 

på utveckling och lärande. 

- Ofta landar projekt inte i ETT slutgiltigt 

resultat utan flera potentiella lösningar 

inom många olika områden.



Agerbara insikter och beteendegrupper
Agerbara insikter 

● Gemensamma mönster i analysen av 

intervjuerna formas till agerbara insikter. 

● En insikt handlar om rotorsaker till 

problemområden. Vilka beteenden, normer, 

regler, missförstånd?  

● Genom att identifiera beteenden som 

orsakar problem, kan vi agera på dessa 

Beteendegrupper

● Alla individer i målgruppen “unga” är olika 

och unika. Därför har de också olika behov 

och beteenden. 

● Inom en målgrupp finns många olika behov. 

● Därför skapas  “behovsgrupper” som 

beskriver de olika gruppernas behov



Nuvarande situation
& insatser



Nuvarande situation 
● Den statliga förvaltningsmyndigheten 

Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor, MUCF har sammanställt 

statistik

● Detta innebär att det finns även en stor del av 

unga vuxna som saknar sysselsättning och 

som är utanför samhället i Huddinge 

kommun.

● Antalet unga vuxna som saknar 

sysselsättning och som varken arbetar eller 

studerar är väldigt hög i Huddinge 

kommun.

● Med denna studie vill vi  utreda vilka behov 

och utvecklingsmöjligheter som finns för 

målgruppen unga vuxna i Huddinge 

kommun. 





Insatser inom de olika förvaltningarna 

● Socialförvaltningen, SOF arbetar man med 

målgruppen unga vuxna genom olika 

insatser.

● Kultur och Fritidsförvaltningen, KUF finns 

kommunens bibliotek och 

ungdomsverksamheter. 

● Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen, GAF 

finns kommunens aktivitetsansvar KAA, 

Resurscentrum för Nyanlända RCN och Studie-och 

yrkesvägledning SYV.

● Ekonomiskt bistånd och Biståndskansliet arbetar 

man med målgruppen unga vuxna genom 

Försörjningsstöd, Socialpsykiatrin och  

Arbetsmarknasenheten



Insatser som projekt och utanför kommunen 

● Lyra och Start är insatser som arbetar direkt 

med målgruppen unga vuxna. 

● HANG och Unga för orten är två olika projekt 

som arbetar med unga vuxna. 

● Hälso-och sjukvården finns psykiatri väst, 

öppenvårdsmottagningen, utredningsenheten 

och ADHD-autism programmet. 

● Paraplyteamet Botkyrka, Jobbtorg Stockholm 

och Alis Södertälje är tre olika verksamheter 

utanför Huddinge kommun



Agerbara insikter 
& beteendegrupper



Agerbara insikter



Det finns stort behov av sociala kontakter och 
närstående för att ta sig igenom systemet
● FK och AF säger att individen har en stor del 

ansvar för sin egen sits. 

● Många upplever att de hade mått bra över att få 
träffa andra.
 

● Många upplever att de behöver en närstående 
eller ombud som hjälper till 

● Brist på fungerande integration skapar ensamhet 
och utanförskap. 



Man behöver forma sin berättelse (story) så att 
den passar systemet

● En del unga vuxna berättar att deras berättelse måste 
vara speciell

● Att berätta allt man är dålig på för att få hjälp

● I mötet med myndigheter känner sig en del unga vuxna 
negativt bemötta

● Vissa upplever att de måste förklara olika saker för 
myndigheter



Mänskliga lyhörda bemötanden får personer 
att utvecklas och nå sina mål
● En del upplever att myndighetskontakter kan säga 

väldigt sårande saker och att de inte förstår unga vuxnas 
situation.

● Många ungdomar beskriver att det är viktigt att känna 
sig hörd och komma till en trygg miljö som får en att 
känna sig bra och man kan vara sig själv

● En del har upplevt sig dömda av myndighetspersonal 
när de säger att de inte gått klart skolan. 

● Många ungdomar berättar att man bör fokusera mer på 
människan som person och mindre på diagnoser

”Alla har ju varit 
ungdomar, vuxna i 
kommunen borde minnas hur det kändes”



Man upplever sig inte ha de rätta verktygen att 
ta klivet från barn till vuxen
● För många unga kommer livet efter gymnasiet lite som 

en chock.

● Åldrar kan sätta gränser.

● Det bör finnas tydligare stöd i övergången från 
gymnasiet till vuxenliv. 

● En del unga utstår otrygghet i skolan 



Man behöver förebyggande insatser i skolan, 
mot psykisk ohälsa
● Skolan borde ta större ansvar gällande psykiskt ohälsa och 

arbeta förebyggande

● I ett socialt sammanhang är det väldigt viktigt för unga 
vuxna att känna tillhörighet i skolan.

● Effekten av att införa förebyggande insatser tidigt i skolan



Många ser inte vitsen med statligt stöd för det 
upplevs för komplicerat och svårt

● En anledning till att statliga organisationer känns 
skrämmande är på grund av svår terminologi och ett 
främmande, formellt språk

● En del känner att de måste sköta sig / visa sig duktiga 
för att bli beviljade stöd. Som en arbetsintervju. 

● Ryktet för Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan är ganska dåligt, och man litar inte 
på att de finns till för medborgaren

● På grund av detta är många skeptiska, innan de går 
in i en insats. 

“Min kompis behöver också hjälp som ex START, men han tycker att myndigheter är för läskiga”



Det är viktigt att ta psykisk ohälsa på allvar, då 
det kan leda till skamfylld inaktivitet
● Lider man av svår psykisk ohälsa är det svårt att “ta tag i 

sitt liv”. Innan man kan göra någonting, så behöver man 
behandla sin psykiska ohälsa, och för att göra det 
behöver man hjälp. 

● Det finns mycket skam kring psykisk ohälsa. Det kan 
därför vara svårt att upptäcka och därför svårt att förstå 
att det måste behandlas.

● Samtliga unga vi har pratat med har uttryckt att dåligt 
självförtroende är en stor faktor till inaktivitet. Insatser 
som Lyra har varit extremt läkande för både psykisk 
ohälsa och dåligt självförtroende.



Det finns många som är i behov av individuell 
coachning som inte blir beviljade det

”Det bör finnas ett ”LYRA” för dem utan diagnos som mår dåligt och som är utan jobb och mål inriktning i livet.”

● Önskemål om instans som arbetar förebyggande och som 
tar emot unga vuxna 

● En del känner att dem behöver mer socialt stöd

● Önskan från unga vuxna är uppsökande verksamhet

● Chansen av att få individuell coachning 



Behovsgrupper



Aktiv

Långt ifrån 
försörjning

Nära egen 
försörjning

Inaktiv
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Aktiv
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försörjning

Nära egen 
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Aktiv

Långt ifrån 
försörjning

Nära egen 
försörjning

Inaktiv

Den vid målsnöret

Den omständighets- 

drabbade

Den kapabla
Den på botten



Den vid målsnöret
● Unga vuxna som tillhöra den här gruppen 

har kämpat/kämpar igenom en en tung tid 

av bland annat mycket myndighetskontakt 

och psykisk ohälsa. 

● Behöver inte lika mycket stöd som tidigare

● Fast är i behov av fortsatt vägledning 

exempelvis kontakter från insatser, Lyra, 

Start eller MIA vidare. 



Den omständighetsdrabbade
● Är en ung vuxen  som är utan jobb/studier/boende. 

Individens livssituation är inte  optimal för den 

svenska strukturen.

● Individens behov är att förstå vad som behövs för att 

nå sitt mål. 

● Det kan uppstå förvirring  på grund av individen inte 

förstår riktigt systemet,  kring vilka rättigheter hen har 

samt vilka insatser som finns.



Den kapabla
● Är en person som  har av någon anledning svårt att 

motivera sig, eller ta det första steget mot arbete/ 

studier, trots att de har bra arbetsförmåga. 

● Det kan bero på flera olika orsaker, bl.a  brist på 

kontaktnätverk eller bristande självförtroende

● Den här typen av individen behöver stöd, push inom det 

sociala nätverket. De har svårt att orientera sig i dem 

olika kommunala insatser som finns 



Den på botten
● Är en person som är långt ner i det mörka hålet av 

myndighetskrångel. 

● Som kan ha hamnat helt utanför systemet och endast sitter 

hemma med en eventuell depression, psykisk ohälsa

● Som är i stort behov av väldigt mycket stöd och långsamt 

skynda framåt

● Det går inte att tänka “vad behöver den här gruppen för att nå 

egen försörjning”, utan se dem små förändringarna 



Aktiv

Långt 
ifrån 
försörjnin
g

Nära 
egen 
försörjnin
g

Inaktiv

Den omständighets- 

drabbade

Den kapabla

Den på botten

Förflyttning över tid

Den vid målsnöret



Hur kan vi möta behoven?



1. Jobbtorg Stockholm stad fast Huddinge

● En verksamhet som har ett helhetsansvar över 

målgruppen unga vuxna mellan 16-29 år som 

varken arbetar eller studerar. 

● En verksamhet likt Jobbtorg Stockholm där dem 

kan få hjälp och vägledning med sysselsättning 

vare sig det gäller arbete eller studier.

         

2.Lyra fast för dem utan diagnos för psykisk 

ohälsa

● En verksamhet likt LYRA som tar emot 

målgruppen unga vuxna 16-29 år gammal, där 

fokus inte är diagnos eller läkarintyg på psykisk 

ohälsa.    

För behovsgrupperna passar: 

1&2 1&2 1 1 



3. Ett brev hem till ungdomen som berättar om 

vad som händer sen

● Informationsbrev som skickas ut till unga vuxna 

och ungdomar innan de slutar skolan/gymnasiet.

4. En verksamhet/lokal med volontärer, mentorer 

som träffar unga vuxna

● En lokal där unga vuxna och ungdomar kan 

komma och ”chilla”. En plats där det finns mentorer 

i form av universitetsstudenter, coacher eller vuxna 

volontärer. 

3&4 3&4 3 4

För behovsgrupperna passar: 



5. En verksamhet för föräldrar, anhöriga där 

dem kan få söka hjälp och stöd

● En verksamhet öppen för vuxna och anhöriga 

att komma i kontakt med kommunen om det 

skulle behövas.

● Samverkan med föräldrar och anhöriga till unga 

vuxna innan individen hamnar mellan stolarna 

● Som är till för alla vuxna närstående i form av 

föräldrar, anhöriga, lärare, studievägledare, 

kurator, coacher etc

Passar anhöriga till behovsgrupperna:



6. Hemsida, informationsspridning av kommunens 

insatser för målgruppen unga vuxna

● Informationsspridning om insatser och stöd som 

finns för unga vuxna i kommunen.

● Information ska spridas främst genom skolan, lärare, 

studievägledare, kuratorer 

7. Förebyggande karriär-kollo

● Förebyggande karriär-kollo ska vara tillgänglig för 

alla unga vuxna tidigt

● Förebyggande karriär-kollo insats där unga 

vuxna träffar mentorer, coacher, 

studievägledare, kuratorer eller volontärer i 

form av universitetsstudenter.

6&7 6&7 6 6

För behovsgrupperna passar: 



Nästa steg / reflektioner



Frågor, reflektioner och tankar

- Generella reflektioner kring insikterna? 

- Saknas något?

- Vad känns viktigt att prioritera framöver?

- Övrigt?



Att gå vidare utifrån data som samlats in till 
konkreta åtgärder 
● I dagsläget saknas ett helhetsansvar över 

målgruppen unga vuxna i Huddinge kommun. 

● Etableringsenheten bör samordna funktionsgrupp 

och börja samarbeten med dem olika 

förvaltningar som arbetar med målgruppen unga 

vuxna.

● Stärka och förbättra samverkan mellan de 

nuvarande insatser som finns för målgruppen 

unga vuxna  inom de olika förvaltningarna. 

● Förstudien kan utvecklas, göra fler intervjuer 

med medarbetare och deltagare, samt testa de 

lösningsidéer som har kommit fram i denna 

förstudie.

● Man behöver göra mer intervjuer och fältbesök 

gällande behovet för målgruppen unga vuxna

● Innan man genomför en idé önskar man att det 

testas på unga



Tack
Ibrahim Obsiye - ibrahim.obsiye@huddinge.se 
Sofia Ahlström - sofia.ahlstrom@huddinge.se 
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