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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. 

I uppdraget ingår att ta fram ett förslag på hur 
samordning, arbetslivsinriktat stöd och 
motivationsinsatser till unga Huddingebor kan utformas 
samt hur målgruppen lämpligen ska fångas upp.

Detta ska ske genom kartläggning och undersökning av 
målgruppens behov samt vilka befintliga insatser som 
finns för målgruppen. Metoden för studien är 
tjänstedesign som beskrivs i kommande kapitel. 



Målgruppen

Integration innebär samspel mellan individ och 

samhälle, det är en social process. För alla människor 

innebär integrationen önskan att vara en del av ett 

samhälle och tillhöra någonstans. I dagens samhälle 

finns det ungdomar eller unga vuxna som är mellan 

åldrarna 16-29 år som varken arbetar eller studerar. 

Det är unga vuxna som inte tillhör någonstans i 

samhället, målgruppen unga vuxna är en heterogen 

grupp där varje individ har olika anledningar till sitt 

utanförskap eller sysslolöshet.



Ordlista
Deltagare Slutanvändare av insats

FK  Försäkringskassan

AF Arbetsförmedlingen 

Arbete Sysselsättning med lön eller lönestöd/liknande

Insats En satsning skapad för att möta ett behov hos deltagare



Integration

Integration är en social process som inkluderar 

samspel mellan en individ och majoritetssamhället. 

Därför är det störst vikt att undersöka unga vuxna som 

målgrupp och ta reda på deras faktiska behov för att 

möjliggöra integration. Det som krävs för integration 

är ett aktivt deltagande i det sociala samspelet mellan 

den unga vuxna och majoriteten i samhället. 

Assimilering är ett annat ord som nämns när man 

talar om integration. Till skillnad från integration 

innebär assimilering en process där individen skall 

anpassa sig in till samhället och bli lik majoriteten 

utan att ta hänsyn till individens olikheter. 

Medan integration kan ses som ett medgivande av en 

social relation där alla parter kan ha olika grad av 

olikheter. Det finns två typer av integration, den 

strukturella och den sociala. Den strukturella 

integrationen påverkar individen i två situationer, 

arbete och ekonomisk. Medan social integration 

innebär att de sociala möjligheterna och resurserna 

individen har är faktorn till samspel och lyckad 

integration. Studiens syfte är att undersöka unga 

vuxnas behov i samhället samt komma med förslag 

på hur man ska införliva och göra en del av samhället 

utav unga vuxna som varken arbetar eller studerar.



Respondenter
Förstudien är avgränsad till unga i 
Huddinge kommun då det finns en 
hypotes om att det saknas relevanta 
insatser för just unga personer bosatta i 
Huddinge. Totalt har vi haft 
djupintervjuer med 10 respondenter. Men 
vi har samtalat med och träffat över 20 
unga vuxna.

6 deltagare

4 kvinnor

2 män 

4 medarbetare

2 på försäkringskassan

2 på paraplyteamet Botkyrka



Tjänstedesign



Tjänstedesign

Tjänstedesign är en form av kvalitativ forskning. Det 

är ett sätt att ta reda på hur människor upplever en 

tjänst samt vad deras underliggande behov och 

beteenden kring tjänster är. En tjänst kan definieras 

av faktumet att en användare genomför flertalet 

aktiviteter i kontakt med tjänsten. Till skillnad från 

en produkt där det endast sker en aktivitet. För att 

genomföra kvalitativ forskning behövs det ett visst 

förhållningssätt, det behövs metoder och verktyg. 

Det är även viktigt att följa, samt lita på, den iterativa 

processen som är en grund för tjänstedesign. Hjärtat 

av Tjänstedesign är användaren. 

FörhållningssättMetod

Process
Verktyg



Vem är en användare, när?
Varje tjänst, eller insats, har en slutanvändare. En 

slutanvändare kan bland annat kallas för deltagare, 

invånare, brukare och medborgare. Dessa personer är 

de som brukar tjänsten. Det vill säga, de personer 

tjänsten är skapad för. En användare kan dock också 

vara någon som brukar tjänsten inifrån. Alltså, en 

handläggare, medarbetare, resurs, mentor m.m. 

Dessa är personer som använder tjänsten fast från ett 

annat perspektiv. Och oftast, kallas de för aktörer.

Medborgare

Deltagare

Patient
Handläggare

Medarbetare

Mentor
Resurs

AnhörigNärstående

Sökande
Invånare



Metoden
Metoden bygger på semistrukturerade enskilda 

djupintervjuer som pågår under ca 1 timme, där 

man låter deltagaren/aktören berätta öppet om 

sina upplevelser utan att styra för mycket, detta 

för att vara lyhörd för vilka upplevelser som är 

viktiga för deltagaren för att förstå problemen

Efter tillräckligt många intervjuer identifieras 

mönster i behov och beteenden tack vare 

mättnad i svaren som uppstår när 

svar/upplevelser upprepas från ett flertal 

deltagare.



Kvalitativ data, inte kvantitativ
Kvantitativa undersökningar såsom statistik från 

enkäter ringar ofta in att något är ett problem och 

vad som är ett problem, medan kvalitativa studier så 

som denna går mer in på djupet i varför det är ett 

problem samt ger insikt i helheten och kontexten 

som användaren befinner sig i, vilket gör det lättare 

att skapa relevanta lösningar anpassade efter 

användaren. Det inte så mycket om siffror och andelar 

utan det snarare om deltagarens behov, problem, 

beteenden och förväntningar. 

Kvalitativa studier mäts inte i grafer och procent. Det 

presenteras snarare i former som exempelvis

beteendegrupper, kundresor och  “agerbara 

insikter”. Alla dessa är baserade på identifierade 

gemensamma mönster i deltagarintervjuerna.  En 

agerbar insikt kan handla om ett beteende som kan 

vara en rotorsak till ett problemområde. Genom att 

identifiera beteenden som orsakar problem, kan vi 

agera på dessa och förbättra tjänsten.



Målet med tjänstedesign 
Något som genomsyrar tjänstedesign är målet om att 

identifiera rotorsaker till problem. När man tänker 

lösningsorienterat så vill man gå på lösning snabbt. I 

teorin är det bra, men långsiktigt sett kan det sluta med 

att bara ett  symptom på problemet som är löst, snarare 

än rotorsaken till problemet. Lösning på rotorsaken löser 

problemet långsiktigt. Ett annat mål med tjänstedesign 

kan vara att införskaffa ett helhetsperspektiv på 

målgruppen, situationen, och deltagarnas/aktörernas 

upplevelser. Det är också en metod att få en gemensam 

utgångspunkt i ett team eller en organisation, att agera 

på. Det är viktigt att alla aktörer inblandade i tjänsten har 

ett samförstånd kring hur nuläget ser ut. 

Lösa rotorsaker inte symptom

Förstå sammanhang

Få en gemensam utgångspunkt



Sällan statiskt resultat
Resultatet är sällan färdiga produkter som applikationer 

eller nya teknologier. Det kan exempelvis vara 

utvecklingsplaner, riktlinjer, rekommendationer. Resultat 

är ofta långsiktigt, med fokus på utveckling och lärande. 

Projekt kan delvis bestå av kunskapsökning, 

informationsspridning och reflektion. Det viktiga är också 

att man arbetar iterativt. Det vill säga att man upprepar 

metoden ofta, pratar med användaren i varje iteration, 

och kontinuerligt testar sina idéer för validering. Ofta 

landar projekt inte i ETT slutgiltigt resultat utan flera 

potentiella lösningar inom många olika områden.



Agerbara insikter och beteendegrupper
Agerbara insikter 

När en analys genomförs hittar man gemensamma 

mönster i de genomförda intervjuerna. Dessa 

mönster formas till agerbara insikter. En insikt kan 

handla om ett beteende en deltagare har, som kan 

vara en rotorsak till ett problemområde. Genom att 

identifiera beteenden som orsakar problem, kan vi 

agera på dessa och förbättra tjänsten. Vi kan också 

identifiera de behov som en deltagare har, för att 

kunna nå ett specifikt mål. Denna rapport kommer 

resultera i ett antal insikter, baserat på våra 

intervjuer med unga. 

Beteendegrupper

Alla individer i målgruppen “unga” är enskilda 

individer. Det betyder att dessa individer är olika och 

unika. Därför har de också olika behov och 

beteenden. När vi tar fram insikter om en målgrupp, 

ser vi också tydligt att det finns olika typer av behov 

hos målgruppen. Därför skapar vi “behovsgrupper”. 

Behovsgrupper beskriver de olika gruppernas behov, 

samt beteenden. Lösningar på ett problem ser ofta 

olika ut, beroende på vilken behovsgrupp man tillhör. 

Viktigt att komma ihåg när det gäller behovsgrupper 

är att det är inte en persona. En stor skillnad är att en 

person kan ingå i alla olika behovsgrupper, vid olika 

tillfällen. Det beror på vart man är i livet. 



Existerande insatser



Insatser i Huddinge kommun
● Insatser för unga vuxna är väldigt många och olika

● Saknar i vissa fall samverkan mellan varandra i arbetet med 
unga vuxna

● Spridda inom olika förvaltningar i Huddinge kommun och 
Hälso-och sjukvården. 

Kommande sida visar en övergripande mindmap över insatserna, 
sedan följer beskrivningar av de mest aktuella



Mindmap- existerande insatser i Huddinge



Socialförvaltning SOF
● Barn och ungdomssektionen arbetar med 

förebyggarteamet,  uppsökande verksamhet, 

fältsekreterare för unga vuxna mellan 0-20 år. 

● MiniMaria hjälper unga vuxna och föräldrar för 

att få stöd i frågor som rör alkohol, narkotika 

eller spel om pengar, för unga vuxna upp till 20 

år.

● Sociala insatsgrupper SIG,  är ett samarbete 

mellan socialtjänst, polis, fritidsverksamhet och 

skola. 

● Ungdomsmottagningen, UMO är för 

ungdomar mellan 13-20 år. Unga vuxna kan 

vända sig till UMO om dem behöver prata 

om relationer, sexualitet, självkänsla och 

mycket mer. 

● Biståndskansliet hjälper unga vuxna med 

funktionsnedsättning, erbjuder stöd i 

hemmet, daglig verksamhet, särskilt 

boende

● Socialpsykiatrin hjälper unga vuxna med 

psykisk funktionsnedsättning, erbjuder stöd 

och hjälp.



Kultur och Fritidsförvaltningen  KUF

● Inom Kultur och Fritidsförvaltningen finns 

kommunens bibliotek och 

ungdomsverksamhet.

● Under Corona-pandemin har 

ungdomsverksamheten haft sina 

aktiviteter utomhus. 

● I Huddinge kommun finns det 8 

fritidsgårdar och digital fritidsgård.

● Tidigare var åldersgränsen till 

fritidsgårdarna 13-19 år

● Det har ändrats, nya åldersgränsen för 

fritidsgårdar är 13-16 år.



Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen  
GAF

● Kommunens aktivitetsansvar, KAA som arbetar 

med unga vuxna som är mellan 16-20 år, de 

erbjuder individuellt baserad stöd. 

● Resurscentrum för nyanlända, RCN samarbetar 

med KAA, de erbjuder och hjälper nyanlända 

unga vuxna med stöd i skolan.

● Studie-och yrkesvägledning, SYV arbetar med 

unga vuxna som går i skolan. De hjälper 

ungdomar med vägledning gällande studier, 

yrkesval gymnasieslutbetyg.

● Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd är instans 

som möter unga vuxna när de ansöker om 

ekonomiskt bistånds insatser. 

● Arbetsmarknadsenheten är instans till för 

individer som är långt ifrån  arbetsmarknaden., 

unga vuxna är en del av deras målgrupp.



 Lyra & START & UPIS

● LYRA är en kombination av en öppen 

verksamhet och ett individuellt stöd för unga 

vuxna som är mellan 18-29 år. I Lyra får 

deltagaren möjligheter att träna sin sociala 

förmåga få rutiner och struktur samtidigt som 

hen får individuell studie- och yrkesvägledning 

och coachning.

● START är en insats till för målgruppen unga 

vuxna med lindrig utvecklingsstörning och 

autismspektrumtillstånd. Insatsen är till för 

individer utan arbete mellan 18-35 år.

● UPIS, Unga på väg i Salem är en insats som 

delvis finansieras av Samordningsförbundet 

HBS.  Insatsen vänder sig till unga vuxna mellan 

18-29 år som behöver stöd att komma vidare i 

livet. UPIS erbjuder individuellt stöd, studie- och 

yrkesvägledning, social träning m.m



Olika projekt: H.A.N.G & Unga för orten
● Idrottsprojektet H.A.N.G är ett samarbete 

mellan  Huddinge kommun, 

Riksidrottsförbundet, RF-SISU Stockholm och 

det lokala föreningslivet i kommunen. 

● Idrottsprojektet handlar om att få fler 

ungdomar att hitta till idrotten, fokuserar på 

unga vuxna från områden Flemingsberg och 

Vårby. 

● H.A.N.G = Huddinge. Aktiviteter. Nytänk. 

Gemenskap. 

● Unga för orten är en trygghetssatsning som 

är till ungdomar som får feriepraktik under 

sommaren. Det är till för ungdomar som bor i 

områden Vårby,  Skogås och Flemingsberg.  

● Tanken är att ungdomar som bor i området 

lär sig ta ansvar för att göra miljön mer 

trivsam samt få arbetslivserfarenhet. 



Hälso- och sjukvården

● Inom Hälso-och sjukvården i Huddinge kommun 

finns Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, 

Psykiatri väst som arbetar och möter målgruppen 

unga vuxna. 

● Utredningsenheten arbetar med unga vuxna 

programmet, riktar sig till unga vuxna mellan 

18-24 år psykiatrisk problematik. 

● Vid behov av en längre kontakt skickas remiss till 

lämpligt behandlingsprogram exempelvis Lyra 

eller START.  

● Öppenvårdsmottagning Psykiatri 

Sydväst arbetar med målgruppen unga 

vuxna genom olika program/sektioner.

● Till exempel ADHD-autismprogrammet, 

Affektiva programmet eller 

Personlighetsprogrammet.



Insatser utanför Huddinge kommun

● Kommunala insatser i Stockholms län som kan 
vara en inspiration för Huddinge kommun

● Början på något nytt?



Botkyrka & Jobbtorg Sthlm & Alis  Södertälje

● Paraplyteamet Botkyrka
Instansen är stöd, vägledning för unga 
vuxna mellan 16-25 år som varken arbetar 
eller studerar.
Insatsen är mer inriktad som socialt stöd 
och hjälper unga vuxna att hitta “rätt” 
beroende på individuella behov. Insatsen 
erbjuder unga vuxna stöd i kontakt med 
myndigheter, vårdgivare samt samordnar 
stödinsatser för unga vuxna till ett 
självständigt liv med egen försörjning.

● Jobbtorg Stockholm
Insatsen är stöd, coaching för unga vuxna 
mellan 16-29 år som får försörjningsstöd. 
Insatsen erbjuder rådgivning mot arbete 
eller studier, matchning mot jobb inom 
Stockholm stad, Coach som hjälper unga 
vuxna individuellt utifrån deras behov.

● Alis  Södertälje
Insatsen är för unga vuxna mellan 18-25 år 
som är i behov av stöd och vägledning. 
Insatsen erbjuder unga vuxna individuellt 
extra stöd genom en mentor. Mentorns 
uppgift är att stödja och vägleda individen 
fram i livet. Alis är latin och betyder “Hon 
flyger med egna vingar”



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. Att ex hitta jobb. Det svåra 
är bara att allting kräver sociala kontaktnät. Det 
krävs att man känner någon som kan 
rekommendera ett jobb. 

● Många upplever att de hade mått bra över att få 
träffa andra som sitter i samma sits som en själv. 
Ensamhet kan leda till inaktivitet. 

● Många upplever att de behöver en närstående 
eller ombud som hjälper till den unga personen 
att ta sig igenom det krångliga systemet då det är 
svårt att förstå själv. 

● Brist på fungerande integration skapar ensamhet 
och utanförskap. När systemet kräver kontakter är 
det svårt att själv ta ansvar för sin sits. 



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. Plötsligen ställs ovana krav och man måste 
anpassa sig.

● Man upplever ofta att man bara skickas mellan 
instanser i förhoppningen om att något ska fastna. 

● Åldrar kan sätta gränser. Ett exempel är när man fyller 18 
och släpps från BUP till vuxenvård.

● Det bör finnas tydligare stöd i övergången från 
gymnasiet till vuxenliv. Ett övergångskollo där unga får 
diskutera sin framtid med en coach vore dröm. 

● Det bör finnas en social-organisation som tar hand om 
unga när de lämnar gymnasiet

● En del unga utstår otryggheter i skolan (som sexuella 
trakasserier av lärare). Detta måste man fånga upp, då 
det kan bli ett startskott till “hemmasittande”. 



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

● En del unga vuxna berättar att deras berättelse 

måste vara speciell på något sätt för att få stöd hos 

myndigheter

● En ung vuxen beskrev att hen måste berätta allt 

hen är dålig på för att få hjälp från socialtjänsten

● I mötet med myndigheter känner sig en del unga 

vuxna negativt bemötta

● Det är en del av förklaringen till varför vissa känner 

att de måste ändra och forma sin berättelse utifrån 

myndighet som dem möter

Unga vuxna som varken arbetar eller studerar är en 
heterogen grupp

 



Drömmarna är inte storslagna- det handlar 
om värdeskapande och ett drägligt liv

● Drömmer om att jobba i butik och att bo själv

● Många unga vuxnas önskemål i livet är att få ett jobb 

och eget boende

● Vägen till egen försörjning eller eget boende ser olika 

ut för målgruppen

● Unga vuxnas önskemål om sysselsättning och eget 

boende handlar om att dem önskar sig ett 

värdeskapande och drägligt liv

● Unga vuxnas drömmar behöver inte vara för ”stora” 

utan drömmen handlar om fast anställning på ett 

jobb enligt deras  intresse

Det hörs en del falska påståenden om att unga människors 
drömmar är för stora, på grund av sociala medier. “Jag vill inte ha flotta 

saker. Jag vill bara ha 
råd att leva okej. Och 
plugga till 
sjuksköterska”



Om man aldrig jobbat är det svårt att förstå 
vad “arbetsförmåga” är 

● Unga vuxna önskar att hitta ett arbete men vägen 

dit är olika för olika behovsgrupper.

● Att befinna sig i arbetslöshet för länge leder till 

känsla av hopplöshet

● Att praktisera och få komma till arbetsplats direkt 

är något som unga vuxna har som önskemål

● För det ger kunskap samt större förståelse kring 

arbetskapacitet och förmåga att delta i 

arbetsmarknaden

● Det är viktigt att skapa enkla arbeten och praktik 

för målgruppen unga vuxna 

Arbetsförmågan hos målgruppen unga vuxna skiljer sig



Fördomar mellan deltagare och professionen 
skapar brist i informationsdelning

● En del unga vuxna upplever att det saknas information från 

myndigheter och att det är svårt att komma i kontakt med 

rätt instans hos kommunen

● Bättre samverkan mellan hälso-och sjukvården och 

kommunens insatser är önskemål som kommer från unga 

vuxna.

● Unga vuxna beskriver att de har svårt att hitta rätt sorts 

hjälp från kommunen när dem mår som sämst.

● Önskemål om tydligare beskrivning av vilka insatser som 

finns inom kommunen för målgruppen unga vuxna (eller 

spridning av insatskatalogen) 

Både deltagare och tjänstemän på myndighet har fördomar 
gentemot varandra



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

● För unga vuxna betyder det väldigt mycket när 
myndighetskontakter är empatiska och omtänksamma i 
sitt bemötande och visar förståelse för unga vuxnas 
situation

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

Hur vuxna bemöter ungdomar och unga vuxna har stor 
betydelse för deras utveckling

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



Man behöver förebyggande insatser i skolan, 
mot psykisk ohälsa

● Skolan borde ta större ansvar gällande psykiskt ohälsa 
och arbeta förebyggande innan unga vuxna hamnar i 
”vuxenåldern”, samt vara en trygg plats

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

● Saknar man grupptillhörighet och känner sig ensam kan 
det leda det ångest, självskadebeteende och att man 
slutar gå till skolan

● Effekten av att införa förebyggande insatser i skolan som 
upptäcker ungdomar med ångest, psykiskt ohälsa 
problematik tidigt, hjälper unga vuxna i framtiden.  

Skolan är viktig och det gäller att fånga upp och ge stöd till 
unga vuxna i tidigt skede under skoltiden. 



Man vill bli hörd och lyssnad på, så man får rätt 
stöd vid rätt tid

● Att bli uppmärksammad och uppskattad utav vuxna, 
kontakter inom statlig verksamhet betyder väldigt 
mycket för den unga vuxnas utveckling

● Att sätta tydlig planering och sysselsättning är något 
som är viktigt för unga vuxna

● Det bör vara individens behov som styr vilken hjälp 
hen ska få, man kan inte ta stora kliv, om man inte tar 
några små kliv först.

● Att bli hörd och lyssnad på är något som unga vuxna 
berättar om och det är något som betyder enormt 
mycket för deras välmående och utveckling.

Tiden behöver inte avgöra om man får hjälp eller inte, det gäller att 
unga vuxna får chansen att utvecklas individuellt i sin takt

” Det är inte alltid det krävs en KBT/ psykologutbildning för att läka en människa. Det krävs mänsklighet och det har dem här 
människorna på LYRA.”



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. 

En del upplever statliga organisationer som skrämmande, 
snarare än en plats där man kan få stöd. 

“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.

Skammen kring inaktivitet på grund av psykisk ohälsa kan leda 
till kasst självförtroende. Egentligen mår man bara riktigt dåligt. 



Det finns många som är i behov av individuell 
coachning som inte har rätt till det statligt

● Instans som arbetar förebyggande och som tar emot 
unga vuxna med ”mindre” allvarlig psykisk ohälsa är 
behovet

● En del känner att dem behöver mer socialt stöd, hjälp 
men dem känner att allt kräver läkarintyg.

● Önskan från unga vuxna är uppsökande verksamhet 
som fångar upp och hjälper dem till insatser som 
individuell coaching, målsättning och jobbsökeri

● Chansen av att få individuell coaching och hjälp med 
målsättning är något som ska vara tillgängligt för alla 
människor i alla åldrar

Många unga vuxna berättar om hur viktigt behovet av att 
bara prata med någon profession är oavsett ålder.

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



Behovsgrupper



Aktiv

Långt ifrån 
försörjning

Nära egen 
försörjning

Inaktiv

Den omständighets- 

drabbade

Den kapabla
Den på botten

Den vid målsnöret



Den vid målsnöret
Dessa personer har kämpat/kämpar. De har kämpat 

sig igenom en tung tid av bland annat mycket 

myndighetskontakt och psykisk ohälsa. De har 

kommit långt, jobbat på sitt självförtroende och sin 

arbetsförmåga. De har ev genomgått en insats genom 

samordningsförbundet eller kommunen och är nu 

eventuellt på praktik eller i studier.

Behov

Den vid målsnöret har behov av fortsatt vägledning 

som de ev har fått i insatser som Lyra eller Start. Men 

de behöver det inte till samma utsträckning som förut. 

Nästa steg är att klara av att behålla ett arbete. 



Den omständighetsdrabbade
Denna person är utan jobb/studier (boende) endast för att 

hens livssituation inte är optimal för den svenska strukturen. 

Hen kanske kommer från annan bakgrund än svensk eller 

är andra generationens invandrare. Hen har ev välutbildade 

föräldrar, vill studera på högskola. Det kan också vara en 

person som har föräldrar med taskig bakgrund, kanske med 

alkoholproblematik.

Behov

Hinder kan vara att förstå vad som behövs för att nå sitt mål. 

Det kan finnas förvirring kring vilka rättigheter man har 

samt vilka offentliga instanser som kan hjälpa till med vad. 



Den kapabla
Dessa personer har av någon anledning svårt att motivera sig, 

eller ta det första steget mot arbete/ studier, trots att de har 

bra arbetsförmåga. Det kan handla om brist på kontaktnät 

och vägar in i arbete. Det kan också handla om bristande 

självförtroende. De kan vara hemmasittare och det som står i 

vägen kan vara psykisk ohälsa eller bristande integration. Man 

känner låg tillit till offentliga instanser/kommun. 

Behov

Den här gruppen behöver endast en push. De behöver stöd 

med att skapa kontaktnät, då det är just kontaktnät som 

upplevs vara vägen till jobb. De har svårt att veta  att/vad 

kommunala insatser kan hjälpa just dom med. 



Den på botten
Dessa personer är långt ner i det mörka hålet av 

myndighetskrångel. De kan ha hamnat helt utanför systemet och 

endast sitter hemma med en eventuell depression. De lider i varje 

fall antagligen av av svår psykisk ohälsa eller svåra funktionshinder. 

Detta hindrar dom i att leva i den svenska samhällsstrukturen. 

Många av dessa känner att samhället jobbar emot en. 

Självförtroendet och självkänslan är på botten. 

Behov

Hindren för denna grupp är som ett berg av regelverk. Det går inte 

att tänka “vad behöver den här gruppen för att nå egen försörjning” 

utan det handlar snarare om att se vilka små förändringar som är 

möjliga. Enklare sysselsättningar, ett startpaket.



Aktiv

Långt 
ifrån 
försörjnin
g

Nära 
egen 
försörjnin
g

Inaktiv

Den omständighets- 

drabbade

Den kapabla

Den på botten

Förflyttning över tid
Förhoppningen är att personer som 

ingår i de behovsgrupper som har stort 

behov av stöd, över tid förflyttar sig och 

övergår till behovsgruppen “Den vid 

målsnöret”. Den vid målsnöret har fått 

inblick i att insatserna finns, fått testa 

att gå tid, blivit beviljad och sedan tagit 

till sig insatsen. Vi kan se att insatser 

som Lyra och Start har stor påverkan. 

Och vi tror bara att grupperna “den 

kapabla” , “den på botten” och “den 

omständighetsdrabbade” har olika 

behov för att ta sig till en sådan insats. 

Den vid målsnöret



Hur kan vi möta behoven?



Tillmötesgå behoven

Hur vi kan bemöta unga vuxnas behov är ett försök av oss att 

tillmötesgå de önskemål och idéer som kom ur samtalen 

med de unga vuxna som vi träffat ute i fält och haft 

djupintervjuer med. 

Fokus för oss är inte lösningsförslag utan hur vi bemöter 

unga vuxnas behov och identifierar vad behovet är. Vilket 

därefter kan vidareutvecklas vid nästa steg och slutligen 

testas på unga vuxna.

Två konkreta förslag har kommit fram ur samtalen med unga 

vuxna och det är följande två punkter



1. Jobbtorg Stockholm stad fast Huddinge

Det borde finnas 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. 

Målet är att uppfylla den strukturella integrationen vilket 

innebär att ge möjlighet till unga vuxna att närma sig 

egen försörjning, arbete och eget boende. 

2.Lyra fast för dem utan diagnos för psykisk ohälsa

Det borde finnas verksamhet likt LYRA som tar emot 

målgruppen unga vuxna 16-29 år gammal, där fokus inte 

är diagnos eller läkarintyg på psykisk ohälsa.             

Lyras metoder och arbete med unga vuxna är 

uppskattat och en verksamhet med liknande 

arbetssätt och metod för unga vuxna utan krav 

på psykisk ohälsa är eftersträvansvärt.

För behovsgrupperna passar: 

1&2 1&2 1 1 



Heterogen målgrupp
Målgruppen unga vuxna är en heterogen målgrupp 

vilket innebär att de är helt olika individer som har olika 

förutsättningar och behov. Att tillmötesgå behovet för 

målgruppen unga vuxna är komplext.

Vi ser att det finns behov av förbättrad information för 

målgruppen unga vuxna, många unga vuxna berättar 

att dem har svårt att förstå informationen som finns i 

kommunens hemsida. 

Behovet att få rätt information vid rätt tidpunkt i livet är 

viktigt för många unga vuxna. Exempelvis att få 

information om folkhögskola tidigt underlättar senare i 

livet.

Insatsen anhörigstöd som redan finns i 

kommunen kan utvecklas och breddas för att 

inkludera anhöriga till målgruppen unga vuxna. 

Behovet för målgruppen unga vuxna är förbättra 

samverkan med föräldrar och anhöriga till 

målgruppen unga vuxna så att dem får rätt 

individanpassat stöd i samverkan med deras 

föräldrar och anhöriga. 



Arbeta förebyggande skapar tillit
I studien framkommer det ofta ur dem samtalen vi 

haft med målgruppen unga vuxna behovet att tidigt 

arbeta med målgruppen unga vuxna. 

Fler unga vuxna berättar att chansen ökar att unga 

vuxna söker hjälp och stöd hos kommunen om dem 

haft en god kontakt tidigare och hjälp från 

kommunen när dem var yngre. 

Behovet är således att arbeta med målgruppen unga 

vuxna i olika insatser som är förebyggande och 

hjälper dem med deras olika behov innan de hamnar 

mellan stolarna.

Behovet av att arbeta förebyggande för 

målgruppen unga vuxna innebär att ge dem rätt 

förutsättningar, stöd och verktyg.  

Ett ämne som ofta dök upp i samtalen med unga 

vuxna är behovet av tillit och relationsskapande 

arbetssätt  i mötet med kommunen.  Det 

underlättar arbetet med målgruppen unga vuxna.



Nästa steg / reflektioner



Att gå vidare utifrån data som samlats in till 
konkreta åtgärder 

Man bör ta ett helhetsansvar över målgruppen unga vuxna, i 

dagsläget saknas ett helhetsansvar över målgruppen unga 

vuxna i Huddinge kommun. 

Etableringsenheten bör samordna funktionsgrupp som 

arbetar med målgruppen unga vuxna med helhetsansvar 

över alla unga vuxna i Huddinge kommun. 

Enheten bör inleda samarbeten med dem olika 

förvaltningarna som arbetar med målgruppen unga vuxna 

inom kommun. 

Sedan stärka och förbättra samverkan 

mellan de nuvarande insatser som finns för 

målgruppen unga vuxna  inom de olika 

förvaltningarna. 



Att gå vidare utifrån data som samlats in till 
konkreta åtgärder 
Förstudien behöver utvecklas, data från förstudien 

behöver arbetas vidare på. I form av fler intervjuer med 

medarbetare som arbetar med målgruppen, ta vara på 

kompetensen som finns inom kommunen. 

Samt bör kommunen behöver börja med att förbättra 

samarbetet mellan förvaltningarna som arbetar med 

unga vuxna för att få helhetsbild över situation. 

Man kan börja med att testa de förslag på att möta 

behoven som har kommit fram i förstudien. Det krävs 

mer intervjuer och fältbesök innan det är möjligt att ta

beslut på en lösning. Behovet för målgruppen 

unga vuxna i Huddinge kommun är olika 

beroende på vilken behovsgrupp det gäller. 

Därför är det också viktigt att prioritera vilka 

behov man väljer att möta. Innan man 

genomför en idé så önskar man att den testas  

på unga.



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