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Sammanfattning 

 

Aktivitetsersättning är en ersättningsform inom sjukförsäkringen som kan beviljas för 

unga mellan 19 och 29 år som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har 

nedsatt arbetsförmåga eller behov av förlängd skolgång. Syftet med att införa 

aktivitetsersättning, istället för tidigare förmånen förtidspension, var att genom 

aktivering öka de ungas möjlighet till arbete och därmed förhindra utanförskap. 

Granskningar visar att syftet inte uppnås och ersättningen skapar en inlåsningseffekt, 

då en mycket liten andel personer lämnar ersättningen för att söka sig ut på 

arbetsmarknaden, medan mer än hälften stannar kvar i inaktivitet och övergår till 

sjukersättning vid 30 års ålder. 

 

Unga som uppbär aktivitetsersättning ska därför enligt uppdrag från regeringen  

prioriteras bland annat inom samordningsförbundens insatser. I Västerbergslagen 

påbörjades det arbetet för närmare fyra år sedan, vilket ledde till att Smedjebackens 

kommun fick projektmedel från Finsam och testade ett nytt arbetssätt som idag är en 

del av den ordinarie verksamheten. Även senare, år 2015, kom det en möjlighet att 

söka extra nationella finsam-medel riktat mot denna specifika målgrupp, vilket 

skapade förutsättningar för  föreliggande behovsanalys. Denna behovsanalys har 

syftat till att identifiera målgruppens behov och skapa ett underlag för aktiva insatser 

i framför allt Ludvika kommun. 

 

Datainsamlingen har omfattat tre grupper av respondenter. Den primära gruppen 

var olika samhällsaktörer hos vilka målgruppen är aktuell som kunder, brukare, 

patienter, elever, deltagare, med mera. Det insamlade materialet stämdes av med 

ett antal brukarorganisationer samt deltagare/brukare som uppbär 

aktivitetsersättning, där båda grupperna fick möjlighet att göra en bedömning av  

resultatet och lämna ytterligare synpunkter.  

 

Behovsanalysens resultat pekar i första hand på fem framträdande teman: behovet 

av förstegsträning, behovet av bättre samverkan och samordning, behovet av större 

variation av sysselsättningsplatser och arbetsuppgifter, behovet av förebyggande 

arbete samt behovet av en stödperson. I denna rapport presenteras även övriga 

behov som inte kategoriserats in i något av de fem teman. 

 

Behovsanalysens viktigaste slutsats är ett förslag på en aktiv insats i form av 

stödperson/er. Tre andra teman tillgodoses i olika grad i befintliga verksamheter eller 

pågående processer. Ett tema bedöms kunna tillgodoses dels genom utveckling av 

ordinarie verksamhet och dels genom förändringar som är beroende av en annan 

beslutsnivå. Utifrån de kartlagda behoven presenterar rapporten även 

rekommendationer inför framtida arbete med målgruppen. 

 

 

 

 

 

 



 

Processledarens tack  

 

Efter nio oerhört lärorika och spännande månader har nu behovsanalysen inte 

enbart ett resultat, den har även i enighet med mina förhoppningar blivit ett 

underlag och en utgångspunkt för framtida aktiva insatser riktade till unga med 

aktivitetsersättning och de i riskzonen.  

Detta tack vare alla Er som avsatt tid till intervjuer, telefonsamtal, mailkonversationer 

och annat, och delat med Er av Er kunskap, kompetens och idéer. Det har på alla 

sätt och vis varit en glädje att få jobba med Ludvika och Smedjebacken som både 

fokusområde och arbetsplats. 

Ett extra tack till kollegorna i Rehabkonsulentteamet och LSS daglig verksamhet för 

hjälp med utformning och insamling av deltagarenkäter. 

Jag vill rikta ett särskilt varmt tack till min oumbärliga referensgrupp för Ert 

engagemang och Er kreativitet samt till förbundschefen Lena Rosén för ett utmärkt 

samarbete och värdefull feedback under projektets alla olika faser. 

 

Anna Egelbach 

Västerbergslagens samordningsförbund 

den 28 november 2016 
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Inledning 

 

Vad är aktivitetsersättning? 

Aktivitetsersättning är en av Försäkringskassans ersättningsformer inom 

sjukförsäkringen. Aktivitetsersättning infördes tillsammans med sjukersättningen 1 

januari 2003 för att ersätta förmånerna förtidspension och sjukbidrag för personer 

med långvarigt nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller 

funktionsnedsättning1. Aktivitetsersättning kan beviljas för personer i åldersgruppen 

19-29 år som har nedsatt arbetsförmåga eller behöver förlängd skolgång.  

För att beviljas aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga ska den försäkrades 

arbetsförmåga vara nedsatt med minst 25 procent under minst ett år på grund av 

sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan.  

För närvarande är aktivitetsersättningen alltid tidsbegränsad och kan beviljas för 

mellan ett och tre år i taget, med en ny ansökan för varje ny ersättningsperiod. Från 

och med 1 februari 2017 kommer det dock en rad ändringar utifrån 

socialdepartementets arbete för mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och 

aktivitetsersättningen. Åldersgränsen för när aktivitetsersättningen tidigast kan 

övergå till hel sjukersättning flyttas från 30 till 19 år och blir en möjlighet till långvarig 

ekonomisk trygghet för de försäkrade som med största sannolikhet aldrig kommer 

kunna arbeta till någon del2.  

Under tiden en person har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga 

ska denne så snart som möjligt delta i sociala, medicinska eller arbetslivsinriktade 

rehabiliteringsåtgärder. Försäkringskassan ansvarar för att uppmärksamma den 

försäkrades behov samt ta initiativ till dennes rehabilitering. Under tiden med 

ersättningen kan den försäkrade även delta i aktiviteter som stödjer dennes 

utveckling och påverkar dennes sjukdom eller funktionsnedsättning på ett positivt 

sätt. Det kan även innebära aktiviteter som hjälper till att behålla personens 

nuvarande funktionsförmåga. Aktiviteterna ska dessutom syfta till att öka 

förutsättningarna för att förbättra personens arbetsförmåga. Att ta del av dessa 

aktiviteter är frivilligt.  

Aktivitetsersättning för förlängd skolgång finns till för personer som på grund av 

funktionsnedsättning behöver längre tid för att avsluta sin utbildning på grundskole- 

eller gymnasial nivå. Den typen av aktivitetsersättning beviljas alltid som hel förmån 

och man tar ingen ställning till personens arbetsförmåga3. 

 

 

 

                                                           
1 Brist på brådska – en översyn av aktivitetsersättningen. Statens offentliga utredningar, 2008. 
2 Regeringen, http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/03/battre-mojligheter-for-personer-med-

funktionsnedsattning-eller-sjukdom-att-prova-arbete-eller-studier/ 
3 Försäkringskassan, forsakringskassan.se 
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Aktivitetsersättning i landet, i länet och i Västerbergslagen 

När Försäkringskassan publicerade sin senaste statistik för sjuk- och aktivitetsersättning 

i december 2015, var det 39561 personer i landet som hade aktivitetsersättning. Av 

dessa var 18549 kvinnor och 21012 män. Uppdelningen mellan antal personer med 

aktivitetsersättning för förlängd skolgång och aktivitetsersättning på grund av 

nedsatt arbetsförmåga var 33223 mot 6338. Gällande åldersgrupper med nedsatt 

arbetsförmåga fanns det inga märkbara skillnader i antalet mellan gruppen 19-24 år 

och 25-29 år. 

Motsvarande siffror i Dalarna visar att det vid samma tidpunkt fanns 1265 personer 

som uppbar aktivitetsersättning, varav 613 kvinnor och 652 män. Antalet personer 

med aktivitetsersättning för förlängd skolgång var 186 och med nedsatt 

arbetsförmåga 1079. 

I Västerbergslagen finns det över 150 personer som uppbär aktivitetsersättning. 

I Smedjebackens kommun är det 43 personer (23 kvinnor och 20 män), varav 7 med 

förlängd skolgång och 36 med nedsatt arbetsförmåga. Det finns ingen märkbar 

skillnad i fördelningen av antalet försäkrade mellan åldersgrupperna 19-24 och 25-29. 

I Ludvika kommun är motsvarande antalet 110 (56 kvinnor och 54 män). Antal 

aktivitetsersättningar för förlängd skolgång är här 20 och 90 på grund av nedsatt 

arbetsförmåga. Här finns det en tydligare skillnad mellan åldersgrupperna, där 65 

personer tillhör gruppen 19-24 och 45 personer är mellan 25 och 29. 

 

Syftet med aktivitetsersättning 

När aktivitetsersättningen infördes 2003 för att ersätta förtidspension var syftet med 

det nya systemet dels att ge ekonomisk trygghet, dels att genom aktivering öka 

graden av självständighet hos de unga med funktionsnedsättning som precis skulle 

träda in i vuxenlivet. Försäkringskassan fick ett utökat samordningsuppdrag och 

aktiviteter skulle hjälpa till att öka den unges utvecklingsmöjligheter samt möjligheter 

till arbete för att hindra utslagning och isolering4. 

 

Orsaker till aktivitetsersättning 

Den största diagnosgruppen bland de som uppbär aktivitetsersättning är, både i 

Dalarna och i generellt i riket, psykiska sjukdomar och syndrom samt 

beteendestörningar. Den diagnosgruppen omfattar närmare 70 procent av alla 

aktivitetsersättningar i Dalarna (72% bland kvinnor och 66% bland män). 

Nästintill hela ökningen av antalet unga med aktivitetsersättning består av personer 

med olika typer av psykiska diagnoser5.  

                                                           
4 Tio år med aktivitetsersättning – en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt 

arbetsförmåga, i Socialförsäkringsrapport 2013, Försäkringskassan; Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning. 

Återrapportering enligt regleringsbreven, Försäkringskassan & Arbetsförmedlingen, 2012. 
5 Brist på brådska – en översyn av aktivitetsersättningen. Statens offentliga utredningar, 2008 
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Målgruppen 

Unga med aktivitetsersättning har ofta en funktionsnedsättning redan från födseln 

eller en allvarlig sjukdom eller skada som uppstått under skoltiden. De flesta har liten 

erfarenhet av arbetslivet. De har även betydligt lägre utbildningsnivå jämfört med 

unga i allmänhet6. 

Nästan hälften av de som uppbär aktivitetsersättning på grund av nedsatt 

arbetsförmåga har samtidigt ett beslut om rätt till stöd enligt LSS. En stor del i den 

gruppen deltar i daglig verksamhet7. 

De unga som upplever att de inte passar in i kommunens dagliga verksamhet och 

som samtidigt inte känner sig redo för att bli aktuella hos Arbetsförmedlingen väljer 

ofta att stanna hemma. Dessa unga, helt utan sysselsättning, utgör en stor grupp 

bland de som beviljats ersättningen. 

 

Särskilt utsatta grupper inom målgruppen 

I samband med denna behovsanalys har det identifierats särskilt utsatta grupper 

inom målgruppen. Dessa anses vara de som idag är i behov av mest stöd och som 

samtidigt har svårast att få rätt stöd. 

Personer med neuropsykiatriska diagnoser är de som ofta ”faller mellan stolarna” och 

är svårast att placera. Deras funktionsnedsättningar är ofta osynliga, vilket gör att de 

förväntas klara av mycket mer än vad de kan och faktumet att de behöver ständig 

handledning glöms bort. Även personer med alla typer av sociala svårigheter har 

det mycket svårt att hitta rätt placering och få det att fungera i samspelet med 

andra.  

En annan utsatt grupp är unga med oklar problematik samt de som inte vill erkänna 

eller acceptera sin funktionsnedsättning och därmed inte vill söka hjälp och stöd. En 

del, eller en annan variant av den gruppen, är de ungdomar vars föräldrar inte vill 

att barnet utreds.  

 

En mycket problematisk grupp är hemmasittare då de ofta befinner sig helt utanför 

det nätverket som kan bistå med hjälp och insatser. 

 

Varför använder vi uttryck som risk och riskzon? 

Många av de unga som blir aktuella för aktivitetsersättning kommer från mindre 

priviligierade socioekonomiska förhållanden8. Det är även vanligt att de har som 

högst grundskoleutbildning. Närmare 60 procent lämnar aktivitetsersättningen vid 29 

års ålder för att övergå till sjukersättning9. Det bedöms finnas stor risk att dessa unga 

människor aldrig etablerar sig på arbetsmarknaden och hamnar i ett permanent 

                                                           
6 Brist på brådska – en översyn av aktivitetsersättningen. Statens offentliga utredningar, 2008. 
7 Tio år med aktivitetsersättning – en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt 

arbetsförmåga, i Socialförsäkringsrapport 2013, Försäkringskassan. 
8 Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning. Återrapportering enligt regleringsbreven för 2012. Försäkringskassan. 
9 När aktivitetsersättningen upphör. Inspektionen för socialförsäkring, 2016,  

http://www.inspsf.se/pagaende_projekt/projekt-detaljvy//nar_aktivitetsersattningen_upphor.cid5711 
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utanförskap10. Det finns även en kraftigt förhöjd risk för såväl självmordsförsök som 

självmord hos målgruppen11. 

 

Problematisk utveckling över tid  

De senaste tio åren har antalet unga med aktivitetsersättning mer än fördubblats12. 

En av de faktorer som bedöms vara möjliga orsaker till den snabba ökningen av 

antalet försäkrade med aktivitetsersättning är hälsotillståndet bland unga. Unga 

rapporterar ökade problem med psykosomatiska besvär såsom sömnsvårigheter, 

trötthet, ångest och oro. Den psykiska ohälsan inte enbart ökar bland unga, utan 

även förändras och blir mer och mer komplex. Exempelvis finns det numera 

diagnoser bland personer med aktivitetsersättning som inte existerade på 90-talet 

(dåvarande förtidspension), framför allt neuropsykiatriska diagnoser med i huvudsak 

Aspergers syndrom och hyperaktivitetsstörningar13. 

Även om aktivitetsersättning är tidsbegränsad och dess syfte är att öka de ungas 

möjligheter till arbete, är andelen personer som lämnar ersättningen för att söka sig 

ut på arbetsmarknaden ytterst liten. Mer än hälften går vidare till sjukersättning vid 30 

års ålder14. Detta visar tydligt på att aktivitetsersättning som ersättningsform skapar 

en inlåsningseffekt.  

Enligt Riksrevisionens granskning uppnås inte syftet med aktivitetsersättningen. 

Ersättningen bedöms inte heller leva upp till riksdagens och regeringens mål om ett 

aktivt förhållningssätt till unga med nedsatt arbetsförmåga. 

Även aktivitetsersättning för förlängd skolgång bedöms vara en olycklig inkörsport till 

att senare få ersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga15. 

 

Aktivitetsersättning ur ett samhällsekonomiskt perspektiv  

Ökningen av antalet unga med aktivitetsersättning påverkar kraftigt statens framtida 

betalningsåtaganden. Exempelvis är statens betalningsåtagande för en 25-åring 

med aktivitetsersättning cirka tre gånger så stort som för en 55-åring med 

sjukersättning. Det som orsakar den stora skillnaden är att en yngre person antas ha 

ersättningen under en mycket längre tid än en äldre person. 

Att minska inflödet och öka utflödet av unga ur systemet är därför den mest effektiva 

åtgärden för att minska ohälsoskulden. Att få fler unga i arbete innebär därmed 

både mänskliga och samhällsekonomiska vinster. 

                                                           
10 Effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning. Återrapportering enligt regeringsbeslut 2015. 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, 2015. 

; Samordningsförbunden och unga med aktivitetsersättning. En uppföljning av insatser finansierade av 

samordningsförbunden för unga med aktivitetsersättning. Socialförsäkringsrapport, Försäkringskassan, 2015. 
11  Suicidalt beteende bland unga med aktivitetsersättning. Jonsson, Mittendorfer-Rutz, Kjeldgård & Alexandersson. 

Socialmedicinsk tidskrift, 2013. 
12 Källa: Försäkringskassan 
13 Brist på brådska – en översyn av aktivitetsersättningen. Statens offentliga utredningar, 2008 
14 Aktivitetsersättning – en ersättning utan aktivitet? En granskningsrapport från Riksrevisionen 2015 
15 Brist på brådska – en översyn av aktivitetsersättningen. Statens offentliga utredningar, 2008 
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Bakgrund till projektet 

 

Nationella prioriteringar 

År 2012 fick samordningsförbunden i landet de första instruktionerna från Nationella 

samverkansgruppen16 om att prioritera målgruppen unga med aktivitetsersättning. 

Grunden till instruktionerna var Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans 

regleringsbrev för år 2012 där det framgick att myndigheterna i samverkan genom 

samordningsförbund skulle stödja de unga med aktivitetsersättning som behöver 

arbetslivsinriktade eller samordnade rehabiliteringsinsatser med mål om att uppnå 

eller förbättra sin arbetsförmåga. 

Nationella samverkansgruppen påpekade vikten av att alla aktörer tar sitt ansvar 

inom sina respektive områden och bidrar till ett effektivt samverkansarbete. Detta 

uttryckte de som ett måste för att unga med aktivitetsersättning ska ha möjlighet att 

delta i arbetslivet och i samhällslivet i stort. 

Enligt instruktionerna skulle Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i samverkan 

med kommun och landsting verka för att fler unga med aktivitetsersättning skulle få 

ta del av samverkansinsatser med syfte att närma sig arbetsmarknaden. Statens 

representanter i samordningsförbunden skulle därför under hösten 2012 verka bland 

annat för att unga med aktivitetsersättning skulle vara en prioriterad målgrupp i de 

insatser som samordningsförbunden finansierar samt att det skulle finnas 

arbetsinriktade insatser för den gruppen att ta del av. 

 

Vad hände lokalt? 

Som ett exempel på ett första steg i det arbetet föreslog Nationella 

samverkansgruppen en diskussion eller kartläggning kring lokala behov. Därmed 

bjöd förbundschefen i Västerbergslagens samordningsförbund till ett kunskapsutbyte 

där ett tjugotal verksamheter från Ludvika och Smedjebackens kommun 

medverkade. Där presenterades möjligheten att söka finansiering från 

samordningsförbundet för att starta en insats riktad till målgruppen.  

Detta resulterade i att Smedjebackens kommun ansökte och fick medel till en aktiv 

insats: ”Unga till arbete – funktionshinder inget hinder”. Projektets primära målgrupp 

var unga med funktionsnedsättningar, i första hand unga under 30, med 

aktivitetsersättning eller i riskzonen för aktivitets- eller sjukersättning. Syftet med 

projektet var att genom ett samarbete mellan näringslivsenheten och 

omsorgsförvaltningen (LSS) identifiera lämpliga arbetsplatser inom både offentliga 

och privata sektorn. Projektet pågick mellan hösten 2013 och hösten 2014. Idag är 

arbetssättet implementerat i den ordinarie verksamheten. I samband med projektet 

skapades Vasagatan 18 – en kommunal serviceverksamhet som utför arbeten åt 

andra kommunala verksamheter. Vasagatan 18 kan ses som en bas som deltagaren 

                                                           
16 Chefer för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 



6 
 

kan komma tillbaka till efter exempelvis ett misslyckat försök på extern praktik, och 

ändå ha en viktig och meningsfull arbetsuppgift. 

Under år 2015 kontaktades förbundschefen av LSS och socialpsykiatrin i Ludvika 

kommun, varpå en ansökan om särskilda projektmedel till en behovsanalys 

lämnades in av förbundets styrelse. Projektmedel, i form av extra nationella finsam-

medel som fanns att söka för insatser för prioriterade målgrupper, beviljades. Detta 

skulle bli ett första steg i arbetet med målgruppen i Ludvika, jämfört med 

Smedjebacken där det både genomförts en aktiv och framgångsrik insats och där 

arbetssättet dessutom implementerats i ordinarie verksamhet. I enighet med 

projektansökan ligger därför behovsanalysens främsta fokus på Ludvika kommun vad 

gäller att kartlägga målgruppens behov samt identifiera vilka aktiva insatser som 

behöver startas. 

 

 

Syfte och frågeställningar 

Projektets syfte var att genomföra en lokal behovsanalys kring unga som uppbär 

aktivitetsersättning samt de ungdomar som bedöms befinna sig i ”riskzonen” för den 

ersättningsformen.  

Behovsanalysen användes som ett verktyg för att ge en ökad kunskap och en större 

förståelse för målgruppens behov, samt för att skapa ett underlag och en 

utgångspunkt för framtida aktiva insatser riktade till målgruppen. 

Ett ytterligare syfte med projektet var att genom behovsanalysen bidra till uppfyllelse 

av regeringens mål om att alla som har arbetsförmåga ska vara i arbete. 

Behovsanalysen sökte svar på följande frågeställningar: 

 Vilka behov av stöd ser man hos målgruppen? 

 Vilka befinner sig i riskzonen?  

 Vilka grupper inom målgruppen kan identifieras som särskilt sårbara och i ett 

särskilt stort behov av stöd? 

 Vad skulle kunna optimeras - i egen verksamhet, hos andra verksamheter eller 

i samverkan, för att förbättra målgruppens situation? 

 Vilka insatser för målgruppen behövs härnäst? 
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Metod 

 

Utförare och tidsperiod  
 

Behovsanalysen har utförts av Västerbergslagens samordningsförbund som anställde 

Anna Egelbach, processledare, för ändamålet under perioden april till december 

2016. 

 

Styrgrupp 

Förbundsstyrelsen för Västerbergslagens samordningsförbund har agerat styrgrupp 

för projektet. 

 

Referensgrupp 

Projektets referensgrupp har agerat stöd till processledaren vid analys av resultatet 

samt framtagning av förslag till aktiva insatser.  

Referensgruppen har bestått av representanter från Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsenheten/Unga till arbete, Psykiatrin, 

Habiliteringen, Västerbergslagens Utbildningscentrum, LSS och socialpsykiatrin samt 

Västerbergslagens Samordningsförbund.  

Även Lokala Samverkansgruppen LSG har systematiskt informerats kring processens 

genomförande och framsteg och haft möjligheter att påverka projektets inriktning. 

 

Målgrupp 

Målgruppen för denna behovsanalys var unga mellan 19 och 29 år som uppbär 

aktivitetsersättning i Ludvika eller Smedjebackens kommun samt de unga ludvikabor 

och smedjebacksbor som bedöms befinna sig i riskzonen för aktivitetsersättning. 

Målgruppen består både av de ungdomar som uppbär aktivitetsersättning för 

förlängd skolgång och de som uppbär den på grund av nedsatt arbetsförmåga. 

Insamlad data har analyserats gemensamt för hela gruppen oavsett orsak till 

ersättningen. 

Om inte annat uppges berör behovsanalysens resultat och slutsatser hela 

målgruppen, utan uppdelning efter orsak till ersättningen eller mellan de som uppbär 

ersättningen och de i ”riskzonen”. 

Eftersom behovsanalysens syfte var att skapa underlag för aktiva insatser med 

inriktning på att hjälpa individen komma närmare arbete, har fokus vid både 

datainsamling och bearbetning av resultatet legat på endast den delen av 

målgruppen som bedöms ha chanser att komma till egen försörjning. 
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Respondenter och urval 

Den största respondentgruppen i denna behovsanalys har varit representanter för 

samhällsaktörer med koppling till målgruppen. 

Respondenter valdes ut utifrån samordningsförbundets befintliga kunskap om vilka 

aktörer som har kunskap om och/eller erfarenhet av målgruppen. Ytterligare 

respondenter tillkom genom ”snöbollseffekten” där fler relevanta källor 

rekommenderades under intervjuerna. Slutligen var det 16 verksamheter och 46 

personer som intervjuades. 

För att säkerställa att behovsanalysen skulle bli så heltäckande som möjligt och 

relevant ur flera olika perspektiv, kompletterades den insamlade datan med 

synpunkter från både deltagare/brukare och brukarorganisationer. 

Relevanta lokala brukarorganisationer identifierades med hjälp av Ludvika kommuns 

anhörigstöd samt tips från övriga respondenter. Sju organisationer kontaktades, 

varav fyra (6 personer) valde att bidra med sina synpunkter via mail eller personligt 

möte. 

Deltagare/brukare valdes ut utifrån tillgänglighet. Lämpliga verksamheter var de, där 

inskrivna med aktivitetsersättning kunde identifieras samt där det fanns handledare 

som stöd för att förstå och fylla i enkäten. De två verksamheter där ett antal 

deltagare tillfrågades blev daglig verksamhet inom LSS och ett partsammansatt 

finsamfinansierat rehabkonsulentteam. Enkäter besvarades av fem brukare inom 

daglig verksamhet samt tre deltagare i ovan nämnda rehabkonsulentteams 

verksamhet. 

Alla verksamheter som har bidragit till behovsanalysen presenteras i slutet av 

rapporten. 

 

Datainsamling 

Samtliga intervjuer var semi-strukturerade där fria diskussioner kring ämnet fördes 

med stöd i ett frågeformulär.  

När det gäller målgruppen själva valdes enkäter ut som datainsamlingsmetod istället 

för intervjuer, med hänsyn till deltagarnas problematik och svårigheter. 

På grund av ett mycket begränsat antal brukare/deltagare och 

brukarorganisationer att tillgå jämfört med den primära gruppen bestående av 

tjänstemän och chefer hos myndigheter/verksamheter, användes dessa två 

respondentgrupper för en avstämning av den första insamlade datan. Dessa 

respondenter fick möjligheten att ta ställning till och kommentera de identifierade 

behoven samt ombads lyfta övriga behov som kan ha förbisetts. 
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Analys 

Alla behov som togs upp i intervjuer med den primära respondentgruppen fördes in i 

ett kalkylblad där behoven grupperades till större, mer omfattande teman. Teman 

rangordnades därefter utifrån antalet respondenter som uppmärksammat respektive 

tema.  

Utifrån denna sammanställning och rangordning identifierades fem framträdande 

teman. Dessa teman blev en grund för utformningen av intervjuer med 

brukarorganisationer samt deltagarenkäter, där identifierade teman diskuterades 

och där det även fanns utrymme att lyfta andra behov som kunde ha förbisetts. 

Brukarorganisationernas och deltagarnas synpunkter är inräknade i resultatet där de 

förstärker något av de identifierade behoven eller uppmärksammar ytterligare fler 

behov. 

De behov som kategoriserats i fem teman blev grunden till referensgruppens arbete 

där resultatet skulle omvandlas till konkreta förslag till aktiva insatser. I samband med 

detta utfördes sökningar samt studiebesök för att hämta inspiration från liknande 

insatser hos andra samordningsförbund i landet. 

 

Avgränsningar 

 Behovsanalysen gör inte anspråk på att vara vetenskaplig. 

 Behovsanalysen har fokuserat på endast den delen av målgruppen som 

bedöms ha förutsättningar att komma till arbete. 

 Begreppet sysselsättning används i denna behovsanalys för att benämna 

olika aktiviteter på väg mot egen försörjning och kan innebära bland annat 

arbete, praktik, arbetsträning, daglig sysselsättning eller daglig verksamhet. 

Den ska alltså inte förväxlas med daglig sysselsättning som kommunal insats. 
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Metoddiskussion 

 

Antal respondenter och urvalet av dessa har bland annat påverkats av tidsaspekten. 

Därför finns det en risk för att det finns aktörer eller funktioner som kan upplevas ha 

förbisetts i denna behovsanalys. 

Respondentgruppen som utgörs av deltagare består av endast åtta personer, vilket 

gör att den inte på något sätt kan ses som representativ för hela målgruppen. På 

grund av målgruppens komplexitet är det tveksamt att något urval, oavsett antal 

respondenter, skulle kunna räknas som representativt. Data som baseras på 

deltagarnas svar bedöms ha låg reliabilitet, men den har ändå fungerat som en 

värdefull avstämning.  

Trots att enkätfrågorna utformades i samråd med deltagarnas närmaste handledare, 

upplevdes datainsamlingen som svår och problematisk, både av vissa respondenter 

och av assisterande handledare. Anledningen till det var att flera av respondenterna 

saknade tillräcklig kunskap om stödresurser eller vilken typ av stöd som de kan 

förvänta sig. Många inom denna målgrupp har god man eller en annan företrädare 

och en begränsad insikt och delaktighet i sin rehabiliteringsprocess. Det var därmed 

inte möjligt för dem att besvara frågor om, exempelvis, vilken typ av stöd de hade 

önskat innan de fick beslut om aktivitetsersättning. För liknande datainsamlingar kan 

därför en utveckling av lämpliga mätverktyg vara att rekommendera.  

Respondentgruppen som består av deltagare/brukare omfattar endast de unga 

som uppbär aktivitetsersättning och inte de i riskzonen. Det är möjligt att identifiera 

vissa grupper som bedöms befinna sig i riskzonen, men inte enskilda individer. Det 

kan endast anas att en person kommer kunna bli aktuell för aktivitetsersättning, det 

finns dock inga sätt för att säkerställa det.  

Utifrån projektansökan skulle LSG17 agera projektets referensgrupp. Referensgruppen 

bildades dock istället av åtta aktörer som bedömdes stå närmast målgruppen och  

därmed ansågs vara de mest lämpliga att diskutera behovsanalysens resultat och 

arbeta fram förslag till en ny insats riktad till deras 

kunder/deltagare/brukare/patienter/elever. Samtidigt hölls LSG ständigt uppdaterad 

om behovsanalysens framsteg genom regelbundna delrapporteringar där det även 

fanns utrymme för att lämna synpunkter. 

Enligt projektansökan skulle det genomföras en inventering av aktiva insatser riktade 

till målgruppen runt om i landet. Den ambitionen stötte på problem då den 

befintliga sökfunktionen i rapporteringssystemet SUS endast kunde identifiera insatser 

där unga med aktivitetsersättning är en del av målgruppen, inte insatser riktade 

specifikt till målgruppen. Inte heller i den kunskapsbank som NNS18 tillhandahåller var 

det möjligt att söka riktade insatser. Urvalet blev därför för brett för att hitta relevanta 

insatser att titta närmare på. Därför begränsades denna inventering till att via 

Google och kontakter endast eftersöka de projekt och arbetssätt som liknar den 

aktiva insats som behovsanalysen föreslår. Den efterfrågade sökfunktionen i SUS, för 

                                                           
17 Lokala samverkansgruppen som består av chefer från Finsams fyra parter: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 

Landstinget och kommunerna 
18 Nationella Nätverket för Samordningsförbund  
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specifikt riktade insatser håller nu på att ta form, då nya instruktioner för märkning av 

insatser införts efter påpekanden från Västerbergslagens Samordningsförbund och 

andra. 
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Resultat: fem teman 

I detta avsnitt presenteras de fem framträdande teman som är mest framträdande  - 

behoven som lyftes av de flesta respondenter. Varje behov har uttryckts starkt och 

tydligt av minst åtta aktörer. Vetskapen om och engagemanget för dessa behov är 

så omfattande att de har valts ut för att representera studiens huvudsakliga resultat. 

 

Förstegsträning 

Många ser ett tydligt behov av ytterligare ett (eller fler) steg innan individen ska 

skrivas in hos Arbetsförmedlingen och stå till arbetsmarknadens förfogande. Klivet 

mellan skolan och Arbetsförmedlingen samt mellan daglig verksamhet och 

Arbetsförmedlingen anses vara alldeles för stort för målgruppen att klara av. 

Majoriteten är inte redo. 

Trots väl fungerande samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och 

skolan upplever många att det finns ett glapp mellan skolan och nästa steg – 

exempelvis arbetslivet eller daglig verksamhet. Flera uttrycker att uppehållet 

däremellan kan vara förödande för individens rutiner och andra viktiga färdigheter 

denne fått under skoltiden.  

Innan arbetslivsinriktad rehabilitering blir aktuell finns det oftast stora behov av bland 

annat social rehabilitering, såväl som stöd och hjälp med mycket basala färdigheter. 

Det finns ett tydligt behov av insatser där individen kan få hjälp att skapa de mest 

grundläggande rutinerna och lära sig hantera sin vardag. Det kan handla om att ta 

hand om sin hälsa, sitt hem eller sin ekonomi. Flera aktörer vittnar om att många i 

den här målgruppen saknar grundläggande ”hemkunskap” eller ”livskunskap” och 

att det behövs stödinsatser för att fånga upp de brister de unga har med sig 

hemifrån. Idag förväntas ibland dessa brister åtgärdas i psykiatrisk behandling, vilket 

inte är rimligt och tydligt pekar på behovet av fler insatser.  

 

Bättre samverkan och samordning  

Det finns ett behov av att alla berörda aktörer har kontinuerlig kontakt och aktivt 

samarbetar kring individens ärende. Många understryker vikten av att alla relevanta 

aktörer är samlade och engagerade från början och delar på ansvaret. Det pratas 

gärna om en väg in där olika aktörer arbetar som ett team istället för det 

”stuprörstänkande” som man upplever fortfarande är vanligt i samhället. Det som 

gärna kallas en väg in ses som ett sätt som gör det möjligt att hjälpa personen 

tidigare, att snabbt hjälpa till rätt stödinsats och att tack vare väl utarbetade rutiner 

kunna säkerställa att individen besparas upprepade kartläggningar. Det är önskvärt 

att de olika aktörerna använder sig av en gemensam kartläggning och ett 

gemensamt kartläggningsverktyg. Vikten av en noggrann kartläggning vid individens 

första kontakt med en myndighet/aktör påpekas av många. I behovsanalysen har 

det framkommit en tänkvärd synpunkt där bristen på resurser ifrågasätts och där 

samordning och uppföljning utpekas som helt avgörande. 
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Stödperson  

Det finns ett behov av en stödfunktion som skulle innebära bland annat stöd på 

arbetsplatsen – att vara en handledare eller mentor och hjälpa till med 

arbetsmiljöanpassningar samt det sociala samspelet. Som handledare/coach skulle 

stödpersonen ha som uppgift att ständigt motivera individen. Relationen mellan 

individen och dennes stödperson skulle kännetecknas av nära, kontinuerlig och 

långvarig kontakt samt täta uppföljningar. Stödpersonen behöver även känna till 

och samordna individens alla stödresurser samt hålla sig ständigt uppdaterad kring 

individens ärende hos Försäkringskassan och andra relevanta aktörer. Stödpersonen 

behöver finnas tillgänglig och hjälpa till att ta bort ”störningsmoment” innan, under 

och efter praktiken. Stödpersonen behöver vara engagerad och aktivt jobba med 

matchning. Stödpersonen behöver även jobba flexibelt och vara tillgänglig för 

snabba utryckningar.  

 

Större variation av sysselsättningsplatser och arbetsuppgifter 

Både målgruppen och personalen som jobbar med att hitta lämpliga placeringar  

uttrycker ett starkt behov av ett större utbud och en större variation av 

sysselsättningsplatser och arbetsuppgifter. Det behövs fler resurser i form av 

aktiviteter, praktik, social praktik med mera. En specifik önskan beträffande individer 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är fler sysselsättningsplatser med 

inriktning på data och/eller djur. 

 

Det upplevs problematiskt och beklagligt att många, om inte de flesta enkla jobb 

har försvunnit från arbetsmarknaden. Samtidigt är det felaktigt att utgå ifrån att de 

jobb som traditionellt uppfattas som enkla är en adekvat matchning för hela 

målgruppen. Ett ”enkelt” jobb kan för någon innebära avancerad 

dataprogrammering. Grunden till en bra matchning ska vara en individuell 

bedömning utifrån förmågan och intresset.  

 

Det behövs fler lärlingsplatser samt yrkesinriktade utbildningar som verkligen leder till 

jobb. En efterfrågad lösning är en annan skolform med teknisk/praktisk inriktning, 

med fokus på att få ut eleverna i arbetslivet. 

 

Det verkar vara vanligt att många sysselsättningsplatser upplevs som ”förvaring”. Det 

bedöms inte främja någon utveckling när för många individer finns samlade på 

samma plats. Därför är det viktigt att det inte enbart ska finnas en större variation, 

utan även att den sysselsättningen som erbjuds ska vara meningsfull. Det är riktiga 

arbetsuppgifter, och inte de påhittade, som motiverar.  

Det finns en generell önskan om att kommunen som arbetsgivare öppnar upp som 

sysselsättningsplats för personer med funktionsnedsättningar, liksom en önskan om att 

arbetsmarknaden i stort öppnar upp för samma målgrupp. 
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Förebyggande arbete 

Behovet av att arbeta förebyggande gäller framför allt skolan som arena och berör 

de ungdomar som vi kallar för riskgruppen. Det finns en samsyn hos alla intervjuade 

aktörer om att den aktuella gruppen måste fångas upp och få rätt stöd tidigare. 

Resurser ska helst sättas in i början på livet. 

Inom skolan som arena för förebyggande och hälsofrämjande arbete finns det 

många behov av anpassningar utifrån målgruppens problematik. Många upplever 

att de saknar adekvat stöd och förståelse för sin funktionsnedsättning redan under 

skoltiden19. Skolan ska alltid sträva efter att kunna erbjuda individanpassad 

undervisning. Detta kan innebära att våga använda flexibla och kreativa lösningar 

och arbetssätt. Många uppmärksammar vikten av samverkan mellan grundskolan 

och gymnasiet samt att personalen inom skolans olika professioner drar nytta av 

varandras kunskap och kompetens och samarbetar kring individen. Ur målgruppens 

perspektiv är det oerhört viktigt och ofta helt avgörande att det finns engagerade 

vuxna (redan från förskolan) som visar genuint intresse för ungdomen och hjälper 

denne framåt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Tio år med aktivitetsersättning – en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt 

arbetsförmåga, i Socialförsäkringsrapport 2013, Försäkringskassan. 
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Resultat: Övriga behov  

Här presenteras övriga behov som alla har uppmärksammats av minst två aktörer. 

 

Allmänt behov av ökade resurser 

Alla uttrycker sin frustration kring långa väntetider till psykiatrin. Försäkringskassan 

lyckas inte leva upp till sitt samordningsuppdrag då tids- och personalresurser inte 

räcker till för uppföljning eller aktivering. LSS/socialpsykiatrin är trångbodda och skulle 

kunna skapa en större variation samt ”jobba ut” fler brukare om det fanns tillgång till 

större lokaler och fler resurser i fråga om personal/tid. 

Gemensamma nämnaren för dessa och andra verksamheter där målgruppen är 

aktuell är engagerad personal som gör sitt bästa för individen. Däremot begränsas 

deras ansträngningar av resursbrist. 

 

Behov av dokumentation och informationsöverföring 

För ett gott samverkan och för en välfungerande kontinuitet på individens resa 

genom alla olika livsfaser behövs noggrann dokumentation från bland annat skolan, 

praktikplatserna samt relevanta myndigheter.  

I tidigare litteratur har det konstaterats att Försäkringskassans arbete försvåras av 

brister på aktuell information i varje ärende. En lösning som behövs är en strukturerad 

överföring av information från t.ex. läkaren, Arbetsförmedlingen och kommunerna. 

Det skulle gynna individens process om olika aktörer hade ett utarbetat system för att 

signalera individens framsteg och exempelvis föreslå för varandra ett lämpligt nästa 

steg20. 

 

Behov av att informera om och involvera anhörigstöd 

För att lyckas erbjuda rätt stöd till målgruppen (framför allt i skolan) är det oftast 

oerhört betydelsefullt att få föräldrarna delaktiga i processen. Inom exempelvis 

Hemmasittarprogrammet21 har det varit grundläggande och avgörande att ha 

kontakt med elevens familj. Resurssvaga föräldrar behöver stöd. De anhöriga som 

inte klarar pressen behöver få veta att det finns hjälp att få. 

 

Mentor/fadder  

Många unga, och inte minst unga med olika typer av problematik skulle uppskatta 

att ha en trygg och klok vuxen, som inte är ens förälder eller lärare, att vända sig till. 

                                                           
20 Tio år med aktivitetsersättning – en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt 

arbetsförmåga, i Socialförsäkringsrapport 2013, Försäkringskassan. 
21 Hemmasittarprogrammet Ludvika Kommun 

https://www.ludvika.se/download/18.c8ca4c01412c8d855155f/1432122028992/Hemmasittarprogrammet.pdf 
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Det är inte ovanligt att individer i denna grupp saknar vuxna förebilder då de ibland 

kommer från dysfunktionella familjer eller familjer där de vuxna har ”gett upp” 

 
Gemenskap 

 
För den här målgruppen, liksom för de flesta unga, är det viktigt att få höra till och 

känna sig behövd. För denna grupp är det särskilt viktigt att träffa likasinnade och 

träna upp sina sociala färdigheter. Därför har flera respondenter lyft behovet av 

aktiviteter i grupp. 

 

 

Vårda kontakten med arbetsgivare  
 

Goda kontakter med arbetsgivare är oerhört viktiga för att hitta nya och behålla 

gamla praktik-/arbetstränings-/arbetsplatser att matcha målgruppen mot. 

 

En praktisk form av kartläggning  
 

Målgruppens problematik innebär bland annat att det är vanligt att känna motstånd 

för möten och kartläggningar. Många har deltagit i hundratals möten och kartlagts 

upprepade gånger med misslyckande som resultat. Dessutom gör den psykiska 

ohälsan som kännetecknar målgruppen att det är särskilt svårt att hantera möten 

där fler, ofta främmande personer är närvarande. Den traditionella kartläggningen i 

mötesform fungerar ofta inte alls för den här gruppen. Ofta svarar individen det som 

förväntas, endast för att få lämna rummet och den besvärliga situationen. Det 

behövs därför ett alternativt sätt att kartlägga arbets-/aktivitetsförmågan, där det 

finns möjlighet att se hur personen fungerar i ett sammanhang innan denne placeras 

på praktik/arbetsträning. 

 

 
Kompetensutveckling  
 

Problematiken inom målgruppen är svår och komplex. De som arbetar med 

målgruppen behöver kunna erbjuda professionellt stöd. Personalen behöver 

erbjudas lämplig kompetensutveckling där de får rätt utbildning och kvalificerade 

kunskaper. 
 

 

Långsiktigt tankesätt 

Aktivitetsersättning som ersättningsform är en bra förmån så länge den används på 

rätt sätt. Det får inte glömmas bort att det långsiktiga målet är egen försörjning. 

Därför är det viktigt att de som arbetar med eller beslutar kring målgruppen ser 

ersättningen som tidsbegränsad - en tid för att mogna, testa sin aktivitetsförmåga, 

träna upp sina färdigheter och rusta sig för arbetslivet.  
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Resultat: Brukarorganisationernas och deltagarnas 

synpunkter  

Brukarorganisationerna har bekräftat och förstärkt de behoven som identifierades i 

intervjuer med den primära respondentgruppen. Det de särskilt vill lyfta och 

uppmärksamma är behovet av ökad kunskap kring det bemötande och arbetssätt 

som är rätt för målgruppen. Detta gäller både insatser för de som uppbär 

aktivitetsersättning och förebyggande arbete i skolan kring unga i riskzonen. 

Det kan med fördel åter igen understrykas att respondentgruppen bestående av 

deltagare utgörs av endast ett fåtal respondenter. Att försöka få fram ett resultat 

baserat på svaren från en grupp på åtta deltagare skulle därmed ha en alldeles för 

låg reliabilitet. Respondentgruppen bör heller inte ses som på något sätt 

representativ för hela målgruppen. Trots detta kan det vara värdefullt att se att 

deltagargruppens svar ligger i linje med de behoven som identifierats av övriga 

respondenter. De punkter, som det trots liten mängd data går att urskilja som särskilt 

intressanta för deltagarna är fler möjligheter till praktik samt längre praktikperioder. 

Möjligheterna att hitta praktikplatser behöver öka, särskilt utanför tätorten och särskilt 

med arbetsmiljöanpassningar. 
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Slutsatser 

 

Behov som delvis tillgodoses i befintliga verksamheter eller pågående 

processer  

Tre av resultatets fem teman är behov som redan, i olika grad, tillgodoses i befintliga 

verksamheter eller genom pågående processer. Denna behovsanalys vill förstärka 

den utvecklingen som redan pågår i Ludvika och Smedjebackens kommun och som 

är till nytta för målgruppen.  

 

 EVI - En väg in  

EVI är det nya samordningskonceptet som precis tagit form i både Ludvika och 

Smedjebackens kommun och som i princip helt motsvarar behovet av bättre 

samverkan och samordning som identifierats i behovsanalysen.  

Målgruppen för EVI är invånare i behov av stöd från fler än en aktör.  

EVI består av multikompetenta team och möjliggör ett nytt sätt att samverka för 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget Dalarna samt Ludvika och 

Smedjebackens kommun (Individ- och familjeomsorgen IFO och 

Arbetsmarknadsenheten AME i båda kommunerna), tillsammans med konsulterande 

resurser vid behov (bland annat Psykiatrin, Habiliteringen, LSS, VBU med flera). Målet 

för denna samverkansplattform är att matcha individen mot rätt insats utifrån dennes 

behov, förmåga och intresse. Tack vare snabb ärendehantering ska EVI kunna 

hantera större volymer. 

 

 Förebyggande arbete i skolan och kring unga arbetslösa 

 

KAA 

Kommunala aktivitetsansvaret (tidigare kallat informationsansvar) gäller för 

ungdomar som fullgjort skolplikten men som inte genomför eller har fullföljt utbildning 

på nationella program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande 

utbildning22. 

Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska hålla sig informerad om ungdomars 

sysselsättning. De ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret ska regelbundet 

erbjudas lämpliga individuella åtgärder av kommunen. Det främsta syftet med dessa 

åtgärder är att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta sina studier. 

KAA i Ludvika och Smedjebacken växer och utvecklas. Kommunala 

aktivitetsansvaret kommer att ligga hos VBU, där en ny organisation och en egen 

                                                           
22 Skolverket, http://www.skolverket.se/regelverk/skollagen-och-andralagar/kommunernas-aktivitetsansvar-for-

ungdomar-1.229260 

http://www.skolverket.se/regelverk/skollagen-och-andralagar/kommunernas-aktivitetsansvar-for-ungdomar-1.229260
http://www.skolverket.se/regelverk/skollagen-och-andralagar/kommunernas-aktivitetsansvar-for-ungdomar-1.229260
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enhet formas. Arbetet kring KAA förstärks av en samordnarroll samt ett antal tjänster 

som ska arbeta med uppsökande verksamhet23. 

 

Plugga Klart  

Plugga klart24 är ett länsövergripande ESF-projekt25 som startade i januari 2016. 

Projektet ägs och leds av Region Dalarna och syftar till att minska studieavbrotten i 

gymnasieskolorna i Dalarna och därmed öka andelen elever som fullföljer sina 

studier. På det sättet kan Plugga Klart ses som ett föregående steg till det arbetet 

som ingår i KAA, eftersom målgruppen är de elever som fortfarande finns i skolan. 

VBU är en av de skolor som deltar i projektet. Skolan kommer att få hjälp med både 

verksamhetsutveckling och kompetensutveckling av personalen, där ändamålsenligt 

förhållningssätt och bemötande står i fokus. 

 

HSP  

Hemmasittarprogrammet26 är en arbetsmetod som riktar sig till elever med hög 

frånvaro i skolan. Målgruppen för denna arbetsmetod är hemmasittare eller 

skolvägrare, dvs elever med i huvudsak sammanhängande ogiltig frånvaro under 

minst en månad. I målgruppen ingår även de elever som är i riskzonen, där den 

ogiltiga frånvaron är ströfrånvaro som pågått under minst två månader.  

 

Hemmasittarprogrammet förebygger inte enbart frånvaro, det hjälper även att 

upptäcka och utreda signaler på att eleven inte mår bra. Hög frånvaro bottnar ofta i 

ångest som kan vara relaterad till både hem och skola. 

 

Det pågår just nu en utveckling kring Hemmasittarprogrammet där målsättningen är 

att växa, från det befintliga arbetet i grundskolan till att även omfatta 

gymnasieskolan.  

 

DUA  

Delegationen för unga till arbete27 har i uppdrag att verka för att 

arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet ska få större genomslag 

på lokal nivå. DUA främjar statlig och kommunal samverkan och utveckling av nya 

samverkansformer.  

                                                           
23 Enligt telefonsamtal med Ingela Vestbro, VBU 20161125 
24 Plugga Klart, Region Dalarna, http://www.regiondalarna.se/verksamhet/tillvaxt/plugga-klart/ 
25 Europeiska socialfonden 
26 Ludvika Kommun 

https://www.ludvika.se/download/18.c8ca4c01412c8d855155f/1432122028992/Hemmasittarprogrammet.pdf 
27 Delegationen för Unga till Arbete, https://www.dua.se/ 
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I Västerbergslagen har DUA:s arbete inneburit en överenskommelse mellan 

kommunerna och Arbetsförmedlingen där samverkan syftar till att unga arbetslösa 

alltid ska kunna synas i systemet och inte ”tappas bort”. 

 

 Förstegsträning 

Behovet av ”steget före” arbetslivsinriktad rehabilitering är sedan länge känt hos 

många verksamheter som arbetar med personer med funktionsnedsättningar.  

Vuxenpsykiatrin satsar nu på gruppbehandlingar som handlar om att skapa en 

förändring och implementera den i sin vardag. Ha Koll är en arbetsterapeutisk 

gruppintervention som innebär stöd i att öka förmågan att hantera tid och 

organisera sin vardag och de aktiviteter som ingår i den. ReDO28 är ett 

arbetsterapeutiskt gruppbehandlingsprogram som innebär att individen påbörjar en 

process för omstrukturering av aktiviteter och rutiner i sin vardag och därmed skapar 

en mer hälsosam balans. Syftet är att deltagaren ska återfå vardagshälsa samt i 

dessa fall där det är tillämpligt, återgå i arbete. Förutom dessa planeras det även 

andra gruppbehandlingar med inriktning på exempelvis social färdighetsträning. 

Västerbergslagens samordningsförbund inser vikten av att tillgodose målgruppens 

behov av insatser som täcker flera olika nivåer innan den rent arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen kommer på fråga. Förbundet följer aktivt  Finsam Faluns förstudie 

kring Fountain House29 och ser det som ett alternativ som kan vara lämpligt att 

undersöka även för Ludvika och Smedjebackens del. En annan insats som det 

hämtas inspiration kring från Falun är Grön Rehab30. Dessa är insatser som lämpligen 

kan rikta sig till en bredare målgrupp än denna behovsanalys målgrupp. 

 

Behov som kräver åtgärder i ordinarie verksamhet eller på en annan 

beslutsnivå  

Behovet av en större variation av arbets-/praktik-/sysselsättningsplatser handlar delvis 

om en utveckling i de befintliga, ordinarie verksamheter. För denna målgrupp 

upplevs behovet vara mest påtagligt inom LSS och socialpsykiatrin, där utbudet av 

praktik- och sysselsättningsplatser bedöms inte vara tillräckligt varierande och för 

många inte tillräckligt lockande eller stimulerande. LSS och socialpsykiatrin arbetar 

redan idag med utvärdering, omvärldsspaning och utvecklingsplaner för att kunna 

erbjuda platser och arbetsuppgifter som bättre matchar individens förmåga och 

intresse. Inom verksamheten finns det kunskap om goda exempel att inspireras av, 

bland annat daglig verksamhet hos Borlänge och Avesta kommun. Även 

Smedjebackens kommun, med nära och individinriktat arbetssätt inom daglig 

verksamhet, är en förebild.  

                                                           
28 Redesigning of Daily Occupations 
29 Sveriges fontänhus, http://www.sverigesfontanhus.se/ samt http://www.finsamdalarna.se/falun/samverkan-i-

falun/pagaende-verksamheter/4814-2/ 
30 Finsam Falun, http://www.finsamdalarna.se/falun/samverkan-i-falun/pagaende-verksamheter/gron-for-

rehabilitering/f-gron-forrehabilitering/ 

http://www.sverigesfontanhus.se/
http://www.finsamdalarna.se/falun/samverkan-i-falun/pagaende-verksamheter/4814-2/
http://www.finsamdalarna.se/falun/samverkan-i-falun/pagaende-verksamheter/4814-2/
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Samma behov kan dock även kräva agerande på andra beslutsnivåer för att kunna 

tillgodoses. Att erbjuda ett större utbud av platser och möjliggöra mer träffsäkra 

anpassningar utifrån individens förutsättningar är en fråga dels om satsningar för att 

kommuner ska ha resurser att erbjuda, och dels om arbetsgivarna och 

arbetsmarknaden i stort. Under behovsanalysen har flera respondenter uttryckt en 

önskan om att kommunerna ska öppna upp som arbetsgivare eller praktikplatser för 

personer med funktionsnedsättningar. Många upplever en frustration kring att 

arbetsgivare i varken den offentliga eller den privata sektorn verkar tillräckligt villiga 

att ta emot.  

 

Förslag på aktiv insats 

Efter att resultatets fem huvudteman identifierades, diskuterades de av 

processledaren och referensgruppen utifrån möjligheter för att starta en aktiv insats 

riktad till målgruppen. Att kunna gå ifrån insamlad kunskap till en faktisk plan för en 

insats som kan ta vid, var en av förhoppningarna med behovsanalysen redan från 

början. Det behovet som inte ansågs tillgodoses i någon av befintliga verksamheter 

eller pågående processer, och som samtidigt beräknades kunna komma igång 

relativt snabbt inpå behovsanalysens slut var behovet av en stödperson.  

Referensgruppens och processledarens gemensamma förslag är en rekrytering av 

två coacher (att enbart tillsätta en tjänst skulle göra stödfunktionen för sårbar) som 

för optimal kompetens kommer från två olika verksamheter. Stödpersonerna får 

utbildning i Supported Employment, en metod som av många aktörer inom 

arbetsmarknads- och rehabiliteringsområdet i Sverige och utomlands bedöms ge 

bäst resultat för arbetsinkludering för personer med stödbehov31. Metoden används 

av bland annat Supported Employment-teamet i Falun32. Även i de instruktioner kring 

prioriterade målgrupper som samordningsförbunden fick år 2012 nämndes 

Supported Employment som framgångsrik metodik. Det som kännetecknar metoden 

är att individen och det individuella behovet står i centrum33. Denna utbildning och 

arbetsmetod skulle bli något nytt och unikt i Ludvika kommun och ett verktyg för att 

snabbt hjälpa individen in i rätt sammanhang och närmare jobb, i enighet med 

regeringens mål för bland annat daglig verksamhet och för samordningsförbundens 

arbete med unga med aktivitetsersättning. Ett annat viktigt inslag är en utbildning i 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för att öka kunskapen och förståelsen för 

målgruppens problematik och därmed säkerställa rätt bemötande och arbetssätt.  

Stödpersonernas tjänstebeskrivning och arbetsuppgifter förväntas basera sig på de 

identifierade behoven kopplade till den rollen. Målgruppen omfattar förslagsvis, 

förutom de som uppbär aktivitetsersättning och de i riskzonen, även unga med 

liknande problematik och liknande behov av stöd men utan beslut om 

aktivitetsersättning. Denna stödfunktion bedöms vara unik i sin sammansättning som 

är en kombination av flexibelt arbetssätt, kontinuerligt, nära och långvarigt 

                                                           
31 Insatser för unga inom Finsam. En studie om samordnat stöd till unga. NNS & Tranquist utvärdering, 2014. 
32 Finsam Falun, http://www.finsamdalarna.se/falun/samverkan-i-falun/pagaende-verksamheter/f-tse/ 
33 Unga med aktivitetsersättning. Svar på regleringsbrevsuppdrag. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 2011. 
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uppföljningsarbete samt stöd på många fler plan än traditionella arbetsinriktade 

insatser. 

Stödfunktionen skulle lämpligen starta i projektform, för att därefter, vid positiva 

resultat implementeras i ordinarie verksamhet. Det är viktigt att det under 

projekttiden arbetas fram idéer och förslag kring långsiktig finansiering och 

implementering av arbetssättet efter projekttidens slut. 

Huvudmannaskap diskuteras, samtidigt som lämpliga operativa aktörer och 

samverkansparter identifieras. Den befintliga referensgruppen föreslås bli en 

styrgrupp för den nya insatsen, för att behålla den mycket värdefulla 

multikompetensen.  

De möjliga finansieringsvägar som har diskuterats hittills är i första hand medel från 

Västerbergslagens samordningsförbund och i andra hand projektbidrag från MUCF – 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. En projektansökan för den nya 

insatsen beräknas kunna lämnas in till förbundsstyrelsen inför deras sammanträde i 

februari 2017.  

Förslaget ligger helt i linje med samordningsförbundets prioriterade 

verksamhetsområden inför verksamhetsåret 2017, vilket bedöms vara en god 

förutsättning för ett beviljande av medel för genomförande. 

Referensgruppens arbete fortsätter efter nuvarande projektets slut den 14 december 

2016, för att utforma tjänsterna och specificera detaljer kring arbetsuppgifter, 

arbetssätt, med mera. 
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Rekommendationer 

 

Åldersgruppen 25-29 år 

Under arbetet med denna behovsanalys har det uppmärksammats att unga mellan 

25 och 29 år är en särskilt utsatt grupp inom målgruppen. Hos de flesta aktörer har 

individen vid 24-25 års ålder passerat gränsen mellan ungdom och vuxen, vilket 

oftast innebär att utbudet av stödinsatser minskar betydligt. Utföraren tillsammans 

med de som deltagit i referensgruppens arbete vill därmed signalera ett behov av 

att se över situationen för den åldersgruppen för att hitta sätt att underlätta deras 

väg mot egen försörjning. Hur mycket extra stöd behöver de jämfört med de yngre? 

 

Den dolda gruppen 

Många har uppmärksammat den dolda gruppen -  de unga som försörjs av sina 

föräldrar eller någon annan och därmed inte syns i några system. Det kan vara unga 

som inte längre omfattas av kommunala aktivitetsansvaret och som inte följs upp 

eller kartläggs av någon aktör. Bland dem finns rimligtvis många som tillhör den 

gruppen som bör ha aktivitetsersättning. Att hitta denna grupp och identifiera deras 

behov antas vara både komplicerat och resurskrävande och kräver därför en 

separat insats.  

 

Övergången från skola till arbetsliv 

Trots att den förstärkta samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 

(inklusive skolsamverkan) bedöms fungera väl i Västerbergslagen är det flera som 

upplever att klivet från skolan ut i arbetslivet eller dagliga verksamheten är för stort. 

För denna målgrupp kan ett sommarlov innebära att fungerande rutiner och andra 

viktiga färdigheter försvinner. Möjligtvis kan den upplevda bristen handla om andra, 

närliggande målgrupper, där det finns en problematik, men inget beslut om 

aktivitetsersättning. De som har ett beslut om aktivitetsersättning för förlängd 

skolgång syns och följs upp inom den ovan nämnda skolsamverkan. Oavsett 

ersättningsform kan det vara nyttigt att titta närmare på samverkansmodellen Från 

skola till arbetsliv som används i Falun34. Möjligtvis kan även den planerade 

stödfunktionen bidra till en smidigare övergång till arbete för de som behöver. 

 

Psykisk ohälsa bland unga 

Behovsanalysen kring unga med aktivitetsersättning, och all ny kunskap som det har 

inneburit för oss inblandade, kan ses som ytterligare en bekräftelse på att det behövs 

insatser för att främja psykisk hälsa hos unga, nu mer än någonsin. Det är 

alarmerande att de unga som söker ersättning hos Försäkringskassan inte längre 

                                                           
34 Finsam Falun, http://www.finsamdalarna.se/falun/samverkan-i-falun/pagaende-verksamheter/f-fran-skola-till-

arbetsliv/samverkansmodell-skolalss/ 
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enbart är de med faktisk sjukdom eller funktionsnedsättning, utan även duktiga tjejer 

på gymnasiet som ”kraschar” och blir utbrända som resultat av stress och 

prestationsångest. För att antalet sjuka inte ska öka behöver vi uppmärksamma 

dessa nya grupper där de unga har svårt att hantera de kraven de upplever sig ha, 

från samhället och från sig själva.  

 

Vikten av samverkan  

Behovet av att bibehålla och utveckla samverkan mellan olika aktörer uttrycktes 

mycket tydligt i nästintill alla intervjuer. De absolut flesta respondenter upplever att 

ansvaret för målgruppens välfärd ligger gemensamt hos alla berörda aktörer. 

Försäkringskassan har en samordnande roll men är helt beroende av att andra 

samhällsaktörer gör sitt arbete35. Det pågår en ständig, positiv och kreativ utveckling i 

den riktningen, inte minst nu i och med införandet av EVI. Utifrån denna 

behovsanalys och dess resultat är det ytterst viktigt att även anhörigstöd och 

brukarorganisationer/intresseföreningar bjuds in till samverkan kring unga med 

funktionsnedsättningar. Utökad samverkan med näringslivet och arbetsgivare får 

heller inte glömmas. 

 

Kompetensutveckling 

Den möjligen viktigaste rekommendationen som riktar sig till alla verksamheter som 

möter och arbetar med unga med aktivitetsersättning eller med de med liknande 

problematik är en rekommendation om ökad kunskap kring bemötande och 

arbetssätt. För att lyckas i arbetet med unga med dessa svårigheter är rätt kunskap 

och bemötande ofta helt avgörande. Det finns både utbildningar och bra material 

att nyttja för kompetensutveckling. Attention36, med sitt material om NPF och arbete 

eller om NPF-vänlig skola, samt Specialpedagogiska skolmyndighetens37 skrifter om 

anpassning av studiesituation till NPF, psykisk ohälsa, läs- och skrivsvårigheter, är 

enbart ett par exempel.  

 

Inkluderande arbetsmarknad 

Slutligen är denna behovsanalys ett till, bland alla redan befintliga, bevis på att det 

mest generella och på många sätt det mest grundläggande behovet handlar om 

att skapa en öppnare och mer inkluderande arbetsmarknad. År 2012, när 

samordningsförbunden fick de första instruktionerna om att prioritera unga med 

aktivitetsersättning i sina insatser, underströks arbetsgivarnas roll och vikten av en 

inkluderande arbetsmarknad. Samhället kan göra betydligt mer för att unga med 

funktionsnedsättningar ska komma in på arbetsmarknaden38. För att göra skillnad för 

                                                           
35 Tio år med aktivitetsersättning – en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt 

arbetsförmåga, i Socialförsäkringsrapport 2013, Försäkringskassan. 
36 Attention utbildning, http://attention-utbildning-2.se/ 
37 Specialpedagogiska myndigheten, https://www.spsm.se/ 
38 Tio år med aktivitetsersättning – en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt 

arbetsförmåga, i Socialförsäkringsrapport 2013, Försäkringskassan. 
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dessa unga behöver vi ha med arbetsgivare i både privata och offentliga sektorn. 

Tidigare litteratur i ämnet påpekar specifikt den offentliga sektorns ansvar , då det i 

nuläget är de mindre, privata arbetsgivare som står för merparten av 

lönestödsanställningar.  

Runt om i landet finns det inspirerande trender där det genom samverkan skapas fler 

arbetstillfällen för utsatta grupper, samtidigt som målet om att säkerställa 

kompetensförsörjningen i sårbara branscher kommer närmare. I Skövde samverkar 

Arbetsmarknadsavdelningen, HR-avdelningen, fackliga organisationer och 

Arbetsförmedlingen för att utveckla nya rekryteringsvägar, minska antalet 

sjukskrivningar och se till att kvalificerad personal får mer tid att utföra sitt 

kärnuppdrag. Samverkan mellan Norrbottens läns landsting och Arbetsförmedlingen i 

Luleå är ett annat exempel, specifikt inriktat på sjukvården. Vårdpersonalens 

arbetsuppgifter delas upp i vård och service och ny personal rekryteras för att utföra 

servicerelaterade uppgifter som rör transporter, lokalvård, kosthantering med mera. 

 
Det är viktigt att uppmärksamma sociala företag som en mycket betydelsefull aktör i 

arbetet för en arbetsmarknad med mer variation och bättre anpassning till individens 

behov. 

 

 

Avslutande kommentarer 
 
Det har varit en ynnest för mig som processledare att få arbeta med att utforska 

detta spännande ämne och träffa engagerade människor som brinner för unga 

med aktivitetsersättning och ungdomar i riskzonen för den. Det finns en stark kreativ 

kraft i våra möten och i samverkan. Behovsanalysen visar att mycket behöver 

förbättras, men även att det redan nu pågår flera utvecklingsprocesser i Ludvika och 

Smedjebackens kommun som gynnar denna målgrupp och flera andra. Efter 

avslutat uppdrag känner jag mig mycket optimistisk och förväntansfull inför framtida 

insatser för målgruppen i Västerterbergslagen. Trots utmaningen i att bemöta och 

besvara de behov som nu är kartlagda, upplever jag läget som mycket hoppfullt, 

tack vare den entusiasm och solidaritet som alla aktörer har visat i vår gemensamma 

strävan efter att uppnå projektets syfte. 

 

Anna Egelbach 

 
För frågor, funderingar, kommentarer eller vidare information kring behovsanalysen 

eller kommande insatser kontakta förbundschefen Lena Rosén, Västerbergslagens 

samordningsförbund på 073-0210406 eller lena.rosen@finsamvb.se. 
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Medverkande aktörer  
 

Arbetsmarknadsenheten/Unga till Arbete Ludvika kommun 

Arbetsmarknadsenheten/Unga till Arbete Smedjebackens kommun 

Anhörigstöd Ludvika och Smedjebackens kommun 

Arbetsförmedlingen 

Barn- och ungdomspsykiatrin 

Elevhälsan Ludvika kommun 

Rehabkonsulentteamet (Finsam) 

Försäkringskassan 

Habiliteringen 

Individ- och familjeomsorgen Ludvika kommun 

Individ- och familjeomsorgen Smedjebackens kommun 

LSS och socialpsykiatrin Ludvika kommun 

Personliga Ombud 

Vuxenpsykiatrin (Landstinget) 

Ungdomskonsulenter Ludvika kommun 

VBU - gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 

 

Autism- och Aspergerföreningen 

Attention 

Organiserade Aspergare 

Svenska Ångestsyndromsällskapet 
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