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Sammanfattning
Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljades under perioden mars-september 2021 medel från
Europeiska socialfonden (ESF) för att genomföra förstudien Målgrupper och behov: Hur skapa
hållbara lösningar för samordningsförbundens målgrupper? Förstudien har bedrivits parallellt med
förstudien Samordnad och gemensam kunskap för minskad utsatthet och har genomförts under det
gemensamma projektet Spaning 2022. De två förstudierna är båda självständiga rapporter som
besvarar olika frågeställningar. De kan läsas separat, men bör läsas tillsammans för att få bästa möjliga
bild av nuläget och vilka rekommenderade insatser som bör ses över i samverkan. Vi rekommenderar
att läsa Målgrupper och behov först då den innehåller statistik och fakta som är en bra grund till de
antaganden vi gör i Samordnad och gemensam kunskap.
Syftet med förstudien Målgrupper och behov har varit att få ökad kunskap om de behov som
Samordningsförbundens målgrupper har gällande stöd att komma ut i arbete, studier och egen
försörjning. I förstudien ingår att kartlägga pågående och planerade insatser för målgrupperna. Vi har
samtidigt undersökt orsaker till varför välfärden har svårt att nå personer i behov av det samordnade
stödet och tittat på vad vi kan göra för att nå fler. Förstudien har berört de tre tematiska områdena:
ekonomisk utsatthet, etablering på arbetsmarknaden och återinträde på arbetsmarknaden. Målet med
förstudien är att ta fram en första plan för hur Samordningsförbundets insatser kan utvecklas för de
utsatta målgrupperna de kommande åren.
Förstudien visar på ett behov av att stärka samverkan för unga som riskerar att hoppa av skolan eller
som redan har hoppat av skolan för att möjliggöra återgång till studier eller ges möjlighet till praktik
och arbete. Särskilt viktigt är det att satsa på insatser i områden där skolresultaten är låga och där
ungdomsarbetslösheten är som störst. Förstudien visar också på att samverkan och insatser för
personer med funktionsnedsättningar behöver öka och att det finns ett behov av särskilt riktade
insatser för utrikesfödda kvinnor.
Vår undersökning har visat på brister på tillgänglighet för medborgarna. Detta kan ses både utifrån
brist på fysisk tillgänglighet, men också på brister inom kunskapsspridning om insatser och
myndigheternas uppdrag och funktion. Förstudien har visat att många människor upplever en
okunskap om vilka insatser som finns och vilken hjälp man kan få samt att samverkan med civila
aktörer kan motverka det. Bristen på tillgänglighet förstärks även av den pågående digitaliseringen av
myndigheter som i lägre utsträckning erbjuder personligt stöd.
För att regelbundet och långsiktigt kunna identifiera behov krävs ett mer strukturerat arbete för att göra
målgrupperna delaktiga i utformandet av insatser. Flera metoder och arbetssätt för detta föreslås i
förstudien Samordnad och gemensam kunskap. Vi ser också ett behov av bättre långtidsuppföljningar
för att kunna utvärdera resultaten på längre sikt och för att kunna identifiera vilka satsningar som ger
mest långsiktiga resultat.
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Inledning
Den svenska arbetsmarknaden har förändrats till följd av finanskrisen och den pågående coronakrisen,
och det stora flyktingmottagandet 2015 har påverkat kommunernas och Arbetsförmedlingens
etableringsarbete. I Sverige har arbetslösheten ökat och det har blivit en större konkurrens om lediga
jobb. Högre krav ställs på arbetskraftens kompetenser och det blir allt svårare för unga att etablera sig
på arbetsmarknaden. Det är svårare att hitta praktikplatser eller att få tillgång till subventionerade
anställningar, något som ofta är avgörande för att många unga ska få ett jobb. Utsatta målgrupper
riskerar att hamna i ett ännu större utanförskap efter dessa samhällskriser. Den psykiska ohälsan har
ökat under många år och är som störst bland unga mellan 16-29 år. Det finns ett direkt samband
mellan arbetslöshet och en ökad psykisk ohälsa 1. Studier visar på att pandemin kan ge långtgående
konsekvenser med psykisk ohälsa för personer som är arbetslösa. Man har i studier kunnat se att den
grupp som fått försämrad psykisk ohälsa under pandemin, är den grupp som redan innan hade en
psykisk ohälsa 2. Samverkan behövs för att lösa utmaningarna med ekonomisk utsatthet och att skapa
förutsättningar för att personer ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

Samordningsförbundens uppdrag
För att förbättra förutsättningarna för personer med komplexa och samordnade behov, finns sedan
2004 Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210), Finsam. Lagstiftningen
gör det möjligt för kommuner, regioner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan att samarbeta
genom lokala samordningsförbund. Genom en gemensam finansiering skapas möjligheter till insatser
som möjliggör samverkan över tid. Samordningsförbundens uppdrag handlar om att utveckla
välfärden och att överbrygga organisatoriska gränsdragningar genom att finansiera och stödja
strukturella och individinriktade insatser. Genom att välfärdsaktörerna samverkar bättre, åstadkommer
vi tillsammans en mer effektiv och ändamålsenlig rehabilitering där människor känner tillit till
myndigheterna och får stöd ut till arbetslivet.
Hur många som är i behov av samordnat stöd är svår att uppskatta. Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR) uppskattar att ca 480 000 (6,6 procent av den arbetsföra befolkningen) inte får sina behov
tillgodosedda för att få en fungerande livssituation och bli självförsörjande 3. Omfattningen av
personer i behov är också konjunkturberoende 4. Anledningen till att behovet av samordnat och
förstärkt stöd är så stort handlar oftast om att myndigheterna har avgränsade verksamhetsfält som
regleras av lagstiftning. När olika myndigheter gör bedömningar av behov, är det vanligt att det görs
olika bedömningar om vad som är den grundläggande orsaken till problemen, det ökar risken för att

Folkhälsomyndigheten, Statistik psykisk hälsa, 2020
Johan Åhlén, doktor i psykologi, Karolinska Institutet, Kunskapsseminarium Samordningsförbundet Östra
Södertörn, 2021-06-04
3 SKR, FINSAM:s Roll i Framtidens Välfärd, 2016
4 SKR, Se över Finsam för att säkra och utveckla stödet till individen i behov av stöd av flera aktörer, 2021
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personer bollas runt i systemen. Samordningsförbundens uppdrag och verksamheter handlar om att
motverka detta.
SKR fick år 2016 medel från ESF för att genomföra förstudien ”FINSAM - Flera vägar in”. Där avsåg
man att titta på Samordningsförbundens roll i utvecklingen av välfärden och hur
samordningsförbunden kan ges en starkare, kompletterande och mer strategiskt roll i välfärden.
Slutsatser som gjordes i förstudien var att den finansiella samordningen behövs för att möta
samhällsutmaningar och för att stötta individer i olika former av utsatthet. Man kom också fram till att
kunskapen behöver öka om de insatser som samhället erbjuder för att kunna utveckla
resurseffektivitet.5
I lagstiftningen för Finsam finns ett uppdrag och krav på att samordningsförbundets verksamhet ska
följas upp och utvärderas. Det gemensamma uppföljningssystem som finns heter SUS
(Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet). I övrigt ser samordningsförbundens egen statistik- och uppföljningsarbete
olika ut, vilket kan göra det svårt att jämföra målgrupper, behov och utmaningar mellan
samordningsförbunden. Drygt hälften av samordningsförbunden deltar i Indikatorer för finansiell
samordning där resultat av såväl deltagare, medarbetare och styrelsemedlemmar ger sin syn på
insatserna.
Samordningsförbundet arbetar på uppdrag från en styrelse där varje myndighet har en ledamot. Det
finns en beredningsgrupp som består av tjänstepersoner från de samverkande medlemmarna.
Beredningsgruppen fungerar som stöd till förbundschefen genom att bereda ärenden till styrelsen.
Samordningsförbundens insatser riktar sig till personer i åldrarna 16-64 år.

Bakgrund till ansökan
Samordningsförbundet Östra Södertörn startade år 2007 i Haninge kommun. År 2010 byggdes
förbundet ut när även kommunerna Tyresö och Nynäshamn anslöt. Det myndighetsgemensamma
teamet, Resursrådet, har funnits sedan start 2007 och har under åren förändrats till sin utformning.
Samordningsförbundet har bedrivit ett antal projekt för att underlätta för personer i behov av ett
samordnat stöd för att närma sig arbete eller studier. Under snart 10 år har Samverkansteam för unga
vuxna mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna Haninge, Tyresö och Nynäshamn finansierats.
Sedan 2017 är Samordningsförbundet Östra Södertörn projektägare till det ESF-finansierade
länsövergripande projektet MIA som 2020 övergick till implementeringsprojektet MIA Vidare. Målet
är att deltagare mellan 16-64 år ska närma sig arbete och studier eller få möjligheter till att ta del av
myndigheternas ordinarie utbud.
Sedan våren 2020 drivs också det ESF-finansierade SamMA-projektet där deltagare mellan 16-34 år
med stora och omfattande behov av ett samordnat stöd ska komma ut i studier eller arbete på ordinarie
arbetsmarknad. SamMA-projektet är ett projekt som syftar till att utöka målgruppen för de befintliga
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Samverkansteamen för unga vuxna och då inkludera även unga med hel aktivitetsersättning och unga
som kommer från gymnasiesärskolan eller daglig verksamhet.
Både MIA Vidare och SamMA-projektet pågår fram till 2022, om inte ytterligare förlängning beviljas
från ESF. Det är därför viktigt att kartlägga vilka behov och målgrupper som bäst behöver det
gemensamma och samordnade stödet som kan ges inom ramen för Finsam de kommande åren. Trots
att vi med våra insatser når många personer (1233 under 2020), vet vi också att det är många
människor som lever i ett utanförskap och som har svårt att ta kontakt med välfärdssystemet. Här
behöver vi tillsammans skapa förutsättningar för att medborgare ska kunna ta del av samhällsliv och
arbetsliv.6 Vi vet att vi erbjuder insatser som ger goda resultat till arbete och studier, men samtidigt är
det för många svårt att få en långsiktig etablering på arbetsmarknaden.
Arbetsförmedlingens omfattande reformeringsarbete har inletts och en stor förändring av
myndighetens arbete med fristående aktörer förväntas pågå under de kommande åren.
Arbetsförmedlingen är en viktig samverkanspart i det samordnade arbetet för målgrupper som behöver
ett samordnat stöd. Det är viktigt att samverkan genom Finsam fortgår och att fokus är på de
målgrupper som behöver samordnade insatser, och att detta inte stannar upp under pågående
reformeringsarbete. Mot bakgrund av det omfattande reformeringsarbetet, ansågs det finnas ett behov
av att se över de lokala behoven för invånarna i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner för att
kunna bidra med en behovsbeskrivning in i det fortsatta arbetet med att planera för gemensamma
insatser genom Samordningsförbundet.
Samordningsförbundets styrelse fattade hösten 2020 ett beslut om att lämna in ansökningar till ESF för
att kunna genomföra förstudier med start våren 2021. Det fanns ett gemensamt intresse för att närmare
undersöka och identifiera behov av stöd och insatser hos förbundets målgrupper. Förväntan är att
underlaget sedan ska ligga till grund för kommande dialoger om vilka satsningar
Samordningsförbundet Östra Södertörn ska göra de kommande åren.

Syftet med förstudien
Genom Samordningsförbundets arbete ser vi att det ofta saknas en effektiv samordning, gemensam
kompetens och verktyg för att möta personer i en utsatt situation. Det saknas också tillräckliga
förutsättningar för att personer ska etablera sig på arbetsmarknaden eller möjliggöra återinträde på
arbetsmarknaden efter en tids sjukdom eller arbetslöshet. Förstudien har ett kartläggande syfte för att
få ökad kunskap om myndigheternas och verksamheternas pågående och planerade arbete med
målgrupperna. Den syftar också till att få ökad kunskap om de behov som målgruppen har. Målet med
förstudien är att ta fram en första plan för hur Samordningsförbundets insatser kan utvecklas för
utsatta målgrupper de kommande åren.

Nationellt uppskattar SKR att endast 10 procent av personer i behov av samordnat stöd får stöttning av
samordningsförbunden, SKR:s skrivelse, Se över Finsam för att säkra och utveckla stödet till individen i behov
av stöd av flera aktörer, 2021
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De insatser som kommer att föreslås syftar till att skapa en inkluderande arbetsmarknad för alla och
kommer genomgående i rapporten att beröra de tre tematiska områdena: ekonomisk utsatthet,
etablering på arbetsmarknaden och återinträde på arbetsmarknaden. Våra två förstudier under
benämningen Spaning 2022 utgör tillsammans ett stöd i arbetet framåt för att lösa dessa stora
samhällsutmaningar.
Sammanfattningsvis ska arbetet med förstudierna ge oss fördjupad kunskap om målgruppens behov
och förutsättningar för att möta de behoven. Genom fördjupade analyser ska de resultera i förslag på
aktiviteter och projektidéer för kommande satsningar inom ramen för Samordningsförbundet Östra
Södertörn. Visionen är att vi ska få med oss ett underlag som gör det möjligt att skala upp det
pågående arbete som är framgångsrikt och även att initiera nya satsningar som vi ser ett behov av.

Frågeställningar
Förstudien består av flera delar där vi försöker besvara några frågeställningar med syftet att ta fram en
första plan för hur Samordningsförbundet kan ge stöd till parterna i samverkan, och hur stödet till
målgrupperna kan utvecklas de närmaste åren. Följande frågeställningar definierades i ansökan till
ESF och kommer att belysas i rapporten.
●
●
●
●
●

Vem har fått ett samordnat stöd genom Samordningsförbundets insatser?
Vad fungerar bra i det stöd som ges idag?
Hur ser parternas pågående och planerade insatser ut?
Vilka målgrupper når vi inte och varför?
Vad ska vi fortsätta med och vad behöver utvecklas?

Frågeställningen Vad vi ska fortsätta med och vad som behöver utvecklas?, kommer att
redovisas i slutet som förstudiens slutsatser.

Avgränsningar
Genom fördjupade behovsanalyser ska förstudien resultera i förslag på aktiviteter och projektidéer för
kommande satsningar inom ramen för Samordningsförbundet Östra Södertörn. Förstudiens syfte har
inte varit att implementera eller genomföra några av de förslag och idéer som genererats under arbetets
gång.
Vi har gjort sammanställningar av statistik och utvärderingar som finns tillgängliga, men har inte gjort
en egen statistisk utredning. För att göra det hade mer tid och en mer djupgående intern
utvärderingsprocess behövts.
Syftet med denna förstudie har inte varit att sammanställa vilka metoder och arbetssätt som bör satsas
på i samverkan, men det kommer ändå att belysas då kunskap och kompetens är avgörande för att
möta behoven på bästa sätt. Metoder och arbetssätt kommer i större utsträckning att belysas i
förstudien Samordnad och gemensam kunskap. Dessa två förstudier bör ses som ett komplement till
varandra för bästa underlag.
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Förankring
Arbetet med förstudien har förankrats hos Samordningsförbundets styrelse, beredningsgrupp,
styrgrupper, driftgrupper och i Resursrådet. Förankringsarbetet har också skett genom särskilda
dialogmöten mellan medlemmarna. Ett särskilt förankringsarbete har också genomförts genom en
workshop genomförd med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) där bland
annat representanter från kommunernas barn- och utbildningsförvaltningar deltog samt även
representanter från hälso- och sjukvården som inte ingår i samverkan genom förbundets olika
styrgrupper. Information om förstudiearbetet har spridits genom Samordningsförbundets hemsida och
genom nyhetsbrev. Vi har vid samtliga tillfällen informerat om och synliggjort att medel för studien
har beviljats från ESF.

Metod
I arbetet med förstudien har såväl kvantitativa som kvalitativa metoder använts. Fokus har varit att få
en så bred beskrivning av behoven som möjligt. För att göra det möjligt har vi både vänt oss till
Samordningsförbundets medlemmar, till deltagare som har pågående insatser och till deltagare som
har avslutat sina insatser. Vi har även vänt oss till civila aktörer som når och ger stöd till
målgrupperna. En stor del av förstudiearbetet har handlat om att genomföra ett internt
utvärderingsarbete samt att genom omvärldsbevakning ta del av forskning på området som kan ge oss
en vägledning i vägen framåt.

Enkäter
Med stöd av undersökningsföretaget Enkätfabriken skickades en enkät ut till 237 medarbetare från
Samordningsförbundets medlemmar. Enkäten genomfördes tillsammans med förstudien Samordnad
och gemensam kunskap. Syftet med enkäten var att kartlägga kunskap om extra utsatta målgrupper och
behov av kunskapshöjande insatser. 87 personer svarade på enkäten vilket gav en svarsfrekvens på 37
procent. Ansvariga chefer i styrgrupper och driftgrupper fick besluta vilka respondenter inom den egna
organisationen som skulle svara 7. Inom Arbetsförmedlingen valde ledningen att endast utse ett fåtal
chefer som skulle besvara enkäten. 72 procent av svaren kom från kommunerna, 20 procent från
Försäkringskassan, fem procent från Arbetsförmedlingen och tre procent från hälso- och sjukvården.
Enkäterna innehöll många och utförliga fritextsvar, vilket gav ett värdefullt underlag trots en relativt
låg svarsfrekvens. Denna enkät kommer i rapporten att omnämnas som medlemsenkäten 8.
I samarbete med intresseorganisationen Attention skickades en enkät ut till Attentions medlemmar i
Haninge, Tyresö och Nynäshamn. Attention är en idéburen organisation som stöttar personer med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och deras anhöriga. Syftet med enkäten var att
undersöka personers upplevelse av bemötande, tillgänglighet och samverkan mellan
Samordningsförbundets medlemmar. Enkäten nådde ca 300 mejladresser varav 63 svarade, vilket

De svarande fanns inom AF, FK, regionen och kommunerna. Inom kommunerna fanns de svarande inom
arbetsmarknadsenheterna, försörjningsstödsenheterna, socialpsykiatri och LSS. De svarande bestod av
medarbetare, chefer, gruppledare och utvecklare/strateger.
8 Se bilaga A för mer utförlig beskrivning av genomförandet och sammanställning av resultaten
7

9

motsvarar en svarsfrekvens på 21 procent. Denna enkät kommer i rapporten omnämnas som
Attentionenkäten 9.

Intervjuer
Kvalitativa intervjuer är en metod som sätter användaren i centrum och ger respondenterna makten att
forma sina egna berättelser. Det minskar också utredarens påverkan på resultatet. 13 semistrukturerade
intervjuer har genomförts med avslutade deltagare i MIA-projektet, Ungdomsteamet i Haninge, Ung i
Tyresö och Ung i Nynäs. Huvudsyftet med intervjuerna var att få en inblick i hur deltagarna upplevde
stödet från insatsen, hur hållbara resultaten har varit och deras nuvarande situation 10. Tre intervjuer
gjordes också med Attentions medlemmar.
Utöver ovanstående intervjuer har även 16 intervjuer gjorts med representanter från civila aktörer,
näringsliv och offentlig sektor 11. De civila aktörerna fick vi kontakt med genom andra
förstudieprojekt som också bedrivs med medel från ESF.

Fokusgrupper/Seminarier
Olika seminarier har ägt rum för att kunna göra fördjupade analyser utifrån våra frågeställningar. Vi
har bjudit in personer och aktörer till dialog för att dela insikter, förståelse och öka samverkan. Utöver
fokusgrupperna/seminarium har samtal förts med bland annat följande aktörer:
● Medarbetare inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Haninge, Tyresö och
Nynäshamn
● Personliga ombud i Haninge, Tyresö, Nynäshamn
● Verksamhetschefer från fritidsgårdar i Haninge
● Representanter från Arbets- och utvecklingscentrum (AUC) i Nynäshamn
● Fryshuset
● Attention

Statistikinsamling
Kartläggningen har också innefattat statistikinsamling från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Skolverket och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) för att möjliggöra en
behovsanalys. Statistiken redogörs i nulägesbeskrivningen. Försök har gjorts att få fram underlag från
kommunernas försörjningsstödsenheter kring olika orsaker till försörjningsstöd, men detta har inte gått
att få fram på liknande sätt vilket inte möjliggjort någon jämförelse kommunerna emellan.

Se bilaga B för mer utförlig beskrivning av genomförandet och sammanställning av resultaten
För att nå deltagarna från samverkansteamen för unga skickades ett sms ut till avslutade deltagare genom
verksamhetssystemet Aventus.
11 Novare Peritos, Coompanion, Hela Människan, Funka, Centrum för Hälsa och Navigation, Svenska Kyrkan,
Haninge Särskola, Sverige Speglingen, SVT, ABF Haninge, Vuxenskolan
9
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Utvärdering av insatser och projekt
Vi har också läst in oss på de utvärderingar av Samordningsförbundets insatser och projekt som har
genomförts. Bland annat externa utvärderingar av MIA-projektet, förbundets egna utvärderingar av
Samverkansteamen för unga vuxna, pågående följeforskning av SamMA-projektet samt utvärderingar
genomförda av kansliets medarbetare. Vi har också tagit del av utvärderingar om deltagarnas egna
erfarenheter av att delta i insatserna, till exempel genom intervjuer 12, avslutsenkäter samt
sammanställning av Verdandis enkätundersökning 13. Vi har analyserat resultaten och utifrån detta för
vi ett resonemang kring framgångar och utmaningar som vi kan ta med oss i kommande satsningar
framöver.

Förstudiens arbete med jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering
All statistik som inhämtats har delats upp utifrån kvinnor och män och mellan utrikesfödda och
inrikesfödda i den utsträckning det varit möjligt. Statistiken har tillsammans med kartläggningen och
övrig insamling av material analyserats utifrån perspektiven jämställdhet, tillgänglighet och ickediskriminering.

Resultatredovisning
Resultatdelen består av flera delar; en nulägesbeskrivning där statistik och faktorer som påverkar
dagens arbetsmarknad kommer att redovisas. Därefter kommer vi genom utvärdering och kartläggning
tillsammans med omvärldsbevakning beskriva vad som fungerar bra och för vilka målgrupper vi
behöver förstärka stödet för. I vår problem- och behovsanalys beskriver vi vilka orsaker till varför
personer i behov av samordnat stöd ställs utanför välfärdssystemet och inte kan ta del av de insatser
som finns. Vi kommer avslutningsvis i våra slutsatser titta närmare på vad vi ska fortsätta med och vad
som behöver utvecklas för att sedan ge några förslag på aktiviteter för befintliga insatser och för
kommande projekt. Detta ska tillsammans försöka besvara de inledande frågeställningarna och ge oss
stöd i arbetet framåt.

Nulägesbeskrivning
Syftet med nulägesbeskrivningen är att få en överblick av pågående händelser och en statistisk
överblick över faktorer som påverkar arbetsmarknaden och Samordningsförbundets arbete med
samverkande medlemmar och i arbetet med målgrupperna.

Reformeringsarbete begränsar möjlighet till att identifiera behov
I februari 2021 lämnade SKR en skrivelse till regeringen gällande behov av en översyn av
Finsamlagstiftningen. SKR skriver att den finansiella samordningen är en viktig nyckel för att fler ska
komma i arbete. Det SKR efterlyser är en översyn som behöver inkludera en målgruppsbeskrivning,
Intervjuer genomförda både inom förstudieprojektet och intervjuer genomförda av följeforskare till SamMAprojektet
13 Brukarkraft, Förbättrat stöd till unga: Enkät februari 2021 till unga med samsjuklighet, Verdandi 2021
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hur finsamfinansierade insatser kan säkras över tid, med utgångspunkt i hur de kan komma fler
tillgodo och hur de ingående parternas engagemang kan säkras långsiktigt. En sådan översyn menar
SKR är särskilt viktigt nu under Arbetsförmedlingens pågående reformeringsarbete. SKR menar att
framförallt de statliga myndigheternas lokala engagemang har sviktat och en stor utmaning har varit
Arbetsförmedlingens lokala frånvaro.14
I april 2021 presenterade Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan en gemensam viljeyttring för
samverkan genom samordningsförbund. Myndigheterna avser genom viljeyttringen att medverka i
insatser som stärker samordnade rehabiliteringsinsatser för långtidssjukskrivna, unga med
funktionsnedsättning och unga med aktivitetsersättning. Myndigheterna ska också stärka kunskapen
om insatserna samt ta initiativ till att fler insatser startas.
Arbetsförmedlingens roll i Finsam är i skrivande stund inte klargjord. Detta försvårar arbetet att
definiera vilka målgrupper som Samordningsförbundet ska finansiera och organisera insatser för
framöver. Under pågående förstudiearbete har Arbetsförmedlingens nationella reformeringsarbete
påverkat möjligheterna för myndigheten att delta i förstudiens kartläggning.

Coronapandemin leder till ökad långtidsarbetslöshet och konsekvenser för
många
Coronapandemin som slog till i Sverige mars 2020 har påverkat personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden. Under 2020 ökade den totala arbetslösheten med 1,5 procent jämfört med 2019,
vilket ledde till de högsta siffrorna sedan den senaste finansiella krisen år 2010 15.
Ungdomsarbetslösheten och arbetslösheten för utrikesfödda har ökat mest vilket indikerar att
pandemin slog hårdast mot dem. Förklaringar till detta är delvis att många utrikesfödda, nyanlända och
unga jobbar inom hotell- och restaurangbranschen 16. Många branscher där flera ingångsjobb finns har
drabbats hårt av pandemin och prognosen visar att många jobb inte kommer tillbaka, vilket leder till
en större konkurrens om lediga jobb. Långtidsarbetslösheten 17 fortsätter att stiga och närmar sig snart
rekordhöga 200 000 personer, varav över hälften (51,3 procent) utgörs av utomeuropeiskt födda.
Regeringen har uppmärksammat brister i trygghetssystemet och tillsatt en utredning för att se över
vilka rehabiliteringsinsatser som kan behöva tillföras för en bättre kvalitet.18

SKR, Se över Finsam för att säkra och utveckla stödet till individen i behov av stöd av flera aktörer,2021
SCB, Coronapandemin slog hårt mot arbetsmarknaden 2020, Statistiknyhet, 2021-03-03
16 SCB, Arbetsmarknadssituationen för hela befolkningen 15-74 år, AKU 2020-2021
17 Långtidsarbetslös innebär att vara arbetslös utan uppehåll i 12 månader eller mer.
18 SOU, En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet, SOU 2021:69
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Unga vuxna 16-29 år
Vi definierar unga vuxna som personer mellan 16-29 år enligt den åldersindelning som MUCF har. Vi
har även valt detta åldersspann för att fånga in och göra analyser gällande personer med
aktivitetsersättning som kan ges fram till det år man fyller 29 år.
Flera studier visar på vikten att förebygga tidiga skolavhopp genom tidiga insatser. Den psykiska
ohälsan har ökat under många år och är som störst bland unga mellan 16-29 år. Två av tre unga med
psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar (UVAS) har inte fått ett jobb vid 29 års ålder.
Forskning visar på att unga med funktionsnedsättning, unga med låg utbildning och unga med
utländsk bakgrund har en ökad risk för att hamna i arbetslöshet och därmed också ökad risk för
psykisk ohälsa 19.
Övergången från skola och arbetsliv påverkas av konjunkturläget. Unga som ska börja sitt arbetsliv
under en lågkonjunktur riskerar högre arbetslöshet och lägre inkomster i uppåt tio år efter en examen
jämfört med unga som lämnar skolan för att börja jobba i en högkonjunktur. 20
Nationella studier visar på att frånvaron bland grundskoleelever ökade med 70 procent under
pandemins första nio månader. Detta kan försämra de ungas möjligheter till etablering på
arbetsmarknaden i och med försämrade förmågor och färdigheter som behövs för att kunna studera
vidare. 21

Unga vuxna i Haninge, Tyresö och Nynäshamn
I kommande avsnitt kommer en nulägesbeskrivning av statistik att göras för invånarna i Haninge,
Tyresö och Nynäshamns kommuner. Vi har tittat närmare på hur behörigheten till gymnasiet ser ut och
hur många som tar en gymnasieexamen. Vi kommer också med hjälp av inhämtad statistik beskriva
ungdomsarbetslösheten i de tre kommunerna samt omfattningen av målgruppen som har
aktivitetsersättning.

Skillnader i skolresultat
Vi har valt att titta på kommunernas högsta respektive lägsta skolresultat för att bättre förstå
skillnaderna i de ungas lokala förutsättningar. Under läsåret 2019/2020 var 85,6 procent behöriga till
ett yrkesprogram på gymnasiet i riket. I Stockholms län ligger snittet på 89,6 procent 22. Inom våra
kommuner kan vi se att grundskolresultaten skiljer sig markant.


I Brandbergsskolan, beläget i den östra delen av Haninge, blev drygt 74 procent
behöriga till yrkesgymnasium medans i Dalaröskolan blev samtliga elever
behöriga. I Brandbergsskolan är det en viss könsskillnad i resultaten. Det är fler

MUCF, Ett långvarigt utanförskap, 2020-12-02
Engdahl et. Al, Arbetsmarknadseffekter av konjunkturnedgångar, IFAU 2021:8
21 Engdahl et. al, Barn och unga under coronapandemin: lärdomar från forskning om uppväxtmiljö, skolgång,
utbildning och arbetsmarknadsinträde, IFAU 2021:2
22 Skolverket, Slutbetyg i grundskolan våren 2020, 2020 Dnr 2020:1159
19
20
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tjejer (78 procent) jämfört med killar (71 procent) som blir behörig till
yrkesprogram. 23


I Nybodaskolan i Bollmora i Tyresö kommun var det knappt 68 procent av alla
elever som fick behörighet till yrkesprogram. Knappt 74 procent av tjejerna och
62 procent av killarna. Det kan jämföras med Strandskolan i Tyresö Strand där
samtliga elever fick behörighet. 24



I Nynäshamns kommun syns inte lika stora skillnader mellan skolorna.
Vanstaskolan i Ösmo i Nynäshamns kommun fick 81,5 procent av alla elever
behörighet till yrkesprogram, även här var det fler tjejer (84,6 procent) än killar
(78,6 procent) som blev behöriga. I Viaskolan var 87 procent behöriga till
yrkesprogram, 100 procent av alla tjejer och 84 procent av killarna.25

Sammantaget kan vi se i statistiken att i områden där skolresultaten är höga finns inga eller väldigt
liten könsskillnad. Det förekommer störst skillnad i resultat mellan skolorna i Tyresö och Haninge.
Av de elever som påbörjat en gymnasieutbildning ser resultaten olika ut i kommunerna vad gäller
examen inom fyra år efter påbörjade studier. I Stockholms län klarade 72,4 procent av eleverna sin
gymnasieutbildning inom fyra år och i riket låg andelen på 71,4 procent.26Tyresö kommun hamnar
över både rikssnittet och länssnittet (74,6 procent), medan Haninge och Nynäshamns kommuner
hamnar under såväl länssnitt som rikssnitt (65,4 procent respektive 64,9 procent)27. För unga som
växer upp i områden med socioekonomiska utmaningar tar knappt 54 procent gymnasieexamen efter
tre år i jämförelse med 83 procent av unga som bor i områden med goda socioekonomiska
förutsättningar. 28

Ungdomsarbetslösheten i kommunerna
Under 2020 ökade ungdomsarbetslösheten i riket med fyra procent jämfört med den totala
arbetslösheten som ökade med 1,5 procent. Det här visar på hur ungdomar drabbats extra hårt av
pandemin. 29 Ungdomsarbetslösheten skiljer sig framförallt mellan tjejer och killar samt mellan
utrikesfödda och inrikesfödda.

Skolverket, Grundskolan – slutbetyg årskurs 9 läsåret 2019/2020 Haninge kommun, 2021
Skolverket, Grundskolan – slutbetyg årskurs 9 läsåret 2019/2020 Tyresö kommun, 2021
25 Skolverket, Grundskolan – slutbetyg årskurs 9 läsåret 2019/2020 Nynäshamn kommun, 2021
26 Folkhälsomyndigheten, Gymnasieexamen inom fyra år efter påbörjad gymnasieutbildning
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsansutveckling/resultat/livsvillkor/gymnasieexamen-inom-fyra-ar-efter-paborjad-gymnasieutbildning/
27 Sammanställning gjord av MUCF, maj 2021, underlag hämtad från Kolada.se.
28 Delegationen mot segregation, Segregationens konsekvenser för unga – analys till regeringens
ungdomspolitik, Delmos 2019.
29 SCB, Coronapandemin slog hårt mot arbetsmarknaden, 2021
23
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Effekterna av coronapandemin kan utläsas av statistik från 2019 och 2020. Skillnaderna ser olika ut
för olika åldersgrupper, kön och mellan inrikesfödda och utrikesfödda. För åldersgruppen 16-24 år kan
vi se den tydligaste ökningen bland inrikesfödda tjejer och killar i samtliga tre kommuner. För
åldersgruppen 25-29 år har ökningen varit som största bland utrikesfödda killar i Haninge och Tyresö
30.
Statistiken nedan visar på “öppet arbetslösa” och sökande i program med aktivitetsstöd i Haninge,
Tyresö och Nynäshamn i april 2021 för åldersgruppen 16-29 år jämfört med riket. Generellt uppskattar
Arbetsförmedlingen att det finns ett stort mörkertal av “öppet arbetslösa” då inte alla unga registrerar
sig som arbetslös hos Arbetsförmedlingen.
Tabellerna visar på ”öppet arbetslösa” och sökande i program med aktivitetsstöd.
Inrikesfödda
kvinnor

Utrikesfödda
kvinnor

Inrikesfödda
män

Utrikesfödda
män

Riket

1,6 %

4,9 %

2,4 %

5,2 %

Haninge

2,0 %

5,5 %

2,6 %

4,5 %

Tyresö

1,6 %

5,0 %

1,9 %

4,3 %

Nynäshamn

2,5 %

4,0 %

2,9 %

5,8 %

Tabell 1: Unga 16-29 år som är öppet arbetslösa april 2021 31.

Inrikesfödda
kvinnor

Utrikesfödda
kvinnor

Inrikesfödda
män

Utrikesfödda
män

Riket

1,9 %

7,6 %

2,7 %

7,9 %

Haninge

1,9 %

5,3 %

2,8 %

4,7 %

Tyresö

2,0 %

5,3 %

2,4 %

7,1 %

Nynäshamn

2,6 %

5,3 %

2,9 %

6,3 %

Tabell 2: Unga 16-29 som är arbetslösa sökande i program med aktivitetsstöd april 2021 32.

För att få en bredare bild av utanförskapet bland unga tar MUCF fram statistik över unga som varken
arbetar eller studerar, så kallade UVAS 33. Den senaste publicerade statistiken finns tillgänglig från
2018. När vi tittar på hur det ser ut för UVAS i de olika åldersgrupperna (16-24 år och 25-29 år) kan vi
se vissa skillnader för de tre kommunerna jämfört med länet och riket för alla målgrupper. Utfallet för
riket och länet i åldersgruppen 16-24 år låg 2018 på 6,5 procent. I Haninge var andelen UVAS i den
åldersgruppen 8,2 procent, i Nynäshamn 8,2 procent och i Tyresö 6,4 procent.

MUCF, sammanställning gjord på uppdrag från Samordningsförbundet Östra Södertörn, 2021
Statistik från Arbetsförmedlingen
32 Statistik från Arbetsförmedlingen
33 MUCF:s definition av UVAS är unga mellan 16-29 år som är folkbokförda i Sverige och som under ett helt
kalenderår inte haft inkomster över ett basbelopp och inte heller haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad
eller studerat vid SFI mer än 60 timmar.
30
31
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För åldersgruppen 25-29 år låg rikssnittet på 11,2 procent och länssnittet på 10,4 procent. För den
äldre åldersgruppen har Nynäshamn fler UVAS på 12,4 procent, Tyresö 11,8 procent och Haninge
11,4 procent. 34
Sammantaget har framförallt Haninge och Nynäshamn en hög andel unga 16-24 år som varken arbetar
eller studerar. För åldersgruppen 25-29 år ligger samtliga tre kommuner över såväl rikssnittet som
länssnittet.
Nedan finns senast tillgänglig statistik för UVAS i de olika åldersgrupperna 16-24 år samt för 25-29 år
för år 2018 uppdelat på kvinnor och män och inrikesfödd och utrikesfödd för att få en bild av hur det
ser ut i kommunerna.
16-24 år

Inrikesfödda
kvinnor

Utrikesfödda
kvinnor

Inrikesfödda
män

Utrikesfödda
män

Haninge

5,4 %

14,1 %

7,5 %

12,6 %

Tyresö

3,5 %

16,8 %

6,4 %

15,1 %

Nynäshamn

7,4 %

8,8 %

7,3 %

13,1 %

Tabell 3: UVAS i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner i åldersgruppen 16-24 år, 2018 35

25-29 år

Inrikesfödda
kvinnor

Utrikesfödda
kvinnor

Inrikesfödda
män

Utrikesfödda
män

Haninge

9,1 %

19,8 %

8,2 %

16,6 %

Tyresö

8,3 %

26,3 %

9,8 %

19,6 %

Nynäshamn

11,1 %

25,7 %

9,7 %

16,0 %

Tabell 4: UVAS i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner i åldersgruppen 25-29 år, 2018. 36

Utifrån tabellerna ovan kan vi se att det är fler unga utrikesfödda kvinnor och män som varken arbetar
eller studerar. Vi kan särskilt se att det är många utrikesfödda kvinnor 25-29 år som varken arbetar
eller studerar.
Vi har också valt att titta närmare på hur det ser ut med insatser särskilt riktade till personer med
funktionsnedsättningar. Nedanstående tabell visar arbetslösa personer sökande i program hos
Arbetsförmedlingen som riktar sig till personer som har en så kallad funktionshinderkod, vilket
innebär att personen ska ha en dokumenterad funktionsnedsättning. Vi kan utifrån tabellen se att det
finns stora skillnader mellan inrikesfödda och utrikesfödda. Detta innebär att det är betydligt färre
utrikesfödda kvinnor och män som kan ta del av Arbetsförmedlingens program riktade till personer
med funktionsnedsättningar.

MUCF, sammanställning gjord på uppdrag från Samordningsförbundet Östra Södertörn, 2021
Ibid.
36 Ibid.
34
35
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Inrikesfödda
kvinnor

Utrikesfödda
kvinnor

Inrikesfödda
män

Utrikesfödda
män

Riket

23,1%

2,7%

21,7%

4,4%

Haninge

20,9%

4,5%

20,2%

2,7%

Tyresö

22,6%

3,6%

28,4%

0,0%

Nynäshamn
26,2%
0,0%
30,8%
9,7%
Tabell 5: Arbetslösa personer 16-29 år sökande i program hos Arbetsförmedlingen utifrån Fn-kod (utifrån en
dokumenterad funktionsnedsättning) 37

Unga med aktivitetsersättning i kommunerna
Utifrån statistik från Försäkringskassan ser vi att Nynäshamn kommun har högst andel personer med
aktivitetsersättning (2,6 procent) jämfört med Haninge (1,5 procent) och Tyresö (2,4 procent). Det kan
jämföras med riket där 2,1 procent av alla unga mellan 19-29 år har aktivitetsersättning. I samtliga
kommuner är det vanligast att personer har diagnoser såsom psykisk utvecklingsstörning,
autismspektrumtillstånd eller ADHD. 38
Av statistiken gällande samtliga diagnoser inom aktivitetsersättningen (19-29 år), är det oftare att män
får en hel omfattning (100 procent) jämfört med kvinnor som i högre grad får aktivitetsersättning i
spannet 50 procent till 75 procent 39. Vi har inte kunnat se att någon nationell eller regional analys av
dessa skillnader har gjorts.

Vuxna 30-64 år
För personer som är 30 år och äldre finns det i likhet med de yngre åldersgrupperna betydande
skillnader i arbetslöshet mellan inrikesfödda och utrikesfödda. Tabellerna nedan visar på ”öppet
arbetslösa” och sökande i program för personer mellan 30-64 år i april 2021.
Inrikesfödda
kvinnor

Utrikesfödda
kvinnor

Inrikesfödda
män

Utrikesfödda
män

Riket

1,8%

6,2%

2,2%

6,6%

Haninge

2,2%

5,7%

2,4%

6,0%

Tyresö

1,8%

3,9%

2,0%

4,3%

Nynäshamn

2,5%

6,3%

2,0%

5,0%

Tabell 6: Personer 30-64 år som är öppet arbetslösa april 2021. 40

Statistik från Arbetsförmedlingen
Se bilaga E
39 Se bilaga E
40 Statistik från Arbetsförmedlingen
37
38
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Inrikesfödda
kvinnor

Utrikesfödda
kvinnor

Inrikesfödda
män

Utrikesfödda
män

Riket

1,8%

9,7%

1,8%

8,7%

Haninge

2,2%

7,1%

1,6%

5,0%

Tyresö

1,4%

6,2%

1,3%

5,0%

Nynäshamn

1,9%

4,9%

2,0%

6,2%

Tabell 7: Personer 30-64 arbetslösa sökande i program med aktivitetsstöd april 2021. 41

Arbetslösheten börjar långsamt återhämta sig efter pandemin, dock är situationen fortsatt svår för de
utsatta målgrupperna. Ju längre en person är arbetslös desto svårare blir det för personen att komma
tillbaka till arbete.
I Haninge, Tyresö och Nynäshamn kommun skiljer sig utbildningsnivån mellan inrikesfödda och
utrikesfödda på gymnasial nivå. Ungefär dubbelt så många inrikesfödda (25-64 år) än utrikesfödda har
en gymnasial utbildning. På universitetsnivå är det däremot fler utrikesfödda som har en
eftergymnasial utbildning än inrikesfödda i samtliga tre kommuner 42. Störst skillnad mellan
inrikesfödda och utrikesfödda med eftergymnasial utbildning finns i Nynäshamn där endast 15 procent
av de inrikesfödda har en eftergymnasial utbildning jämfört med 21 procent bland de utrikesfödda.
Personer över 55 år är ytterligare en utsatt målgrupp, utöver personer som saknar gymnasieutbildning
och personer med funktionsnedsättning. Chansen att bli kallad till intervju faller med 64 procent för en
55-åring jämfört med en 30-åring. Åldersdiskriminering har sina effekter redan efter 40 års ålder och
påverkar kvinnor mer än män 43. Personer födda utanför Europa är också en utsatt målgrupp. Av de
utomeuropeiska personerna är det flest kvinnor som blivit arbetslösa under pandemin. Dock förväntas
de siffrorna att jämna ut sig när hotell- och restaurangbranschen återhämtar sig.

Utvärdering av Samordningsförbundets finsamfinansierade
insatser
Under detta avsnitt presenteras resultaten från de utvärderingar som sammanställts under förstudien
samt kopplar det till aktuell forskning inom området. Vi kommer i detta avsnitt försöka att besvara
frågorna Vem har fått ett samordnat stöd genom Samordningsförbundets insatser? Hur hållbara
resultat ser vi? och Vad fungerar bra i det stöd som ges idag?

Vem har fått ett samordnat stöd genom Samordningsförbundets insatser?
Fler personer än någonsin (1233 personer) tog del av förbundets insatser under 2020 trots
pandemiåret. Av dem var 49,5 procent kvinnor och 50,5 procent män. Flest deltagare nådde
Samverkansteamen för unga vuxna som totalt hade 482 deltagare under 2020. Av samtliga deltagare
Statistik från Arbetsförmedlingen
SCB, 2021, Utbildningsnivå efter kommun och inrikes/utrikes född, 2020
43 Carlson och Eriksson, Påverkar arbetssökandes ålder och kön chansen att få svar på jobbansökan? Resultat
från ett fältexperiment, Institut för arbetsmarknads och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU 2017:8
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som avslutade insatser under 2020 gick cirka 33 procent till arbete eller studier 44. I samtliga insatser
har deltagare fått stöd att hitta rätt i välfärdssystemet eller att göra så kallade “stegförflyttningar”.
Sammanlagt har Nynäshamn kommun, relativt till sin befolkningsmängd, högst inflöde till insatserna
medan Haninge kommun har minst. Kommunerna är den aktör som anvisar flest deltagare till
förbundens insatser och till det myndighetsgemensamma teamet Resursrådet, och Försäkringskassan
kommer därefter. Anvisningarna från Arbetsförmedlingen har minskat under de senaste åren. Däremot
har anvisningarna från hälso- och sjukvården ökat något.
Drygt 50 procent av alla inskrivna i insatser var mellan 16-29 år och knappt fem procent var över 60
år. Majoriteten av de unga i insatserna saknar gymnasiebehörighet eller har avbrutit sina
gymnasiestudier. För unga utan gymnasieutbildning ser vi att många varit utan sysselsättning under
flera år innan de påbörjar en insats genom Samordningsförbundet.
Samverkansteamen för unga vuxna har högst antal egenanmälningar. En tredjedel av deltagarna där
anmäler själva sitt intresse till att delta. Vi tolkar det som att det är den insatsen som är mest välkänt
bland invånare i våra tre kommuner. Även SamMA-projektet har trots dess korta projekttid ett högt
antal egenanmälningar vilket också indikerar att det finns en hög efterfrågan för deras insatser.

Hur hållbara resultat ser vi?
Behovet av långsiktiga uppföljningar återkommer såväl i djupintervjuerna, från de civila aktörerna och
utifrån SKR:s skrivelse av om en översyn av FINSAM. Enligt Samordningsförbundets insatser innebär
ett avslut när en deltagare går vidare till ordinarie verksamhet, till exempel till Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, påbörjar studier eller får ett arbete. Som noterat av SKR:s skrivelse om en översyn
av FINSAM, har Samordningsförbunden haft svårigheter att genomföra långsiktiga uppföljningar med
deltagare efter att de deltagit i insatser, bland annat på grund av GDPR-lagstiftning.
Av tio ungdomar som tidigare tagit del av Samverkansteamen för unga vuxna som hade avslutat
insatserna för över ett år sedan, hade endast en person en fast inkomst. När personerna blev tillfrågade
varför de inte hade hört av sig till sin gamla handledare trots den förändrade livssituationen, svarade
ett flertal att de inte trodde att de kunde. En tidigare deltagare föreslog att handläggaren kunde höra av
sig via mejl eller sms en gång per halvår. Kontinuerliga uppföljningar och långsiktiga relationer är
även något som har poängterats av flertal aktörer, bland annat personliga ombuden som är en av få
samhällsaktörer som har det helhetsperspektivet som många önskar.
MIA-Vidare har med hjälp av SCB inhämtat statistik över vad som hände med deras deltagare 6
månader efter avslutad insats. Uppgifterna är inhämtade från Arbetsförmedlingen där de registrerat om
personer fått en anställning, om de har börjat studera, eller går ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Samordningsförbundet Östra Södertörns årsredovisning, 2020, 98 personer avslutade till arbete och 81
avslutades till studier
44
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Totalt 9 procent arbetade eller var egenföretagare. 3 procent studerade och 18 procent deltog i ett
arbetsmarknadspolitiskt program. 70 procent av de tidigare deltagarna låg under kategorin ”okänd”,
vilket tyder på att vi inte i tillräcklig bra omfattning känner till hur hållbara resultaten av våra insatser
egentligen är.
Utifrån flera metoder som används i de samordnade insatserna är det viktigt att stödet är långvarigt
och utan specifika tidsgränser. Detta är problematiskt utifrån de olika ramverk som
Samordningsförbundets medlemmar har som förutsättningar för den samordnade rehabiliteringen och
även begränsningar som skapas inom ramen för projekt. Efter en manuell genomgång av återvändare i
Samverkansteamen för unga vuxna, visade på att ca 24 procent av deltagarna kommer tillbaka. Även
om det är svårt att göra några större slutsatser av det, kan det ändå vara en indikation på att stödet
behöver vara mer långsiktigt eller att stöd behöver kompletteras på annat sätt.

Vad fungerar bra i stödet som ges?
Utifrån interna och externa utvärderingar av Samordningsförbundets insatser och projekt, samt
intervjuer med nuvarande och avslutade deltagare, har fyra teman identifierats. Dessa teman ger svar
på vad som fungerar bra i det stöd som ges idag, men också vad vi bör fortsätta med för att skapa en
långsiktighet i våra insatser. De identifierade teman som identifierats är: parallella och
personcentrerade insatser, sammanhållande processer, bemötande och ett aktivt arbete med de
horisontella principerna 45.

Parallella och personcentrerade insatser
Vikten av att kunna erbjuda parallella insatser har uppmärksammats, inte minst sedan Vaekshusets
forskningscenter i Danmark presenterade BIP-studien 2017, översatt till svenska 2020,
(Beskæftigelses Indikator Projektet jobb-/sysselsättningsindikatorprojektet, hädanefter BIP). BIPstudien är den internationellt största vetenskapliga progressionsmätningsstudien av indikatorer som
leder till att personer med komplexa problem kommer ut i arbete. Studien visar att det är viktigt att
arbeta med flera insatser samtidigt, till exempel en arbetspraktik kombinerad med en hälsoinsats 46. En
deltagare som intervjuats och som tagit del av SamMA-projektets hälsofrämjande insatser berättar:
“Gymgruppen är det bästa med SamMA-projektet. Det blir en ursäkt att komma ut och träffa folk. Jag
är utbränd och har ingen initiativförmåga. Det är positivt för mig med kontakter med andra
människor.”
Ofta kommer andra livsområden i skymundan när man pratar om arbetslivsinriktade insatser. Till
exempel har fritid stor betydelse för välbefinnandet och ökar möjligheterna till att etablera sig på

Horisontella principer är ett begrepp som används av ESF och innebär jämställdhet, tillgänglighet och icke
diskriminering.
46 Rossholm, Sorensen och Skipper, BIP indikatorer och jobbsannolikhet: huvudpunkter, Vaeksthusets
Forskningscenter, 2020
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arbetsmarknaden. Stödet behöver vara flexibelt och mångdisciplinärt.47 I intervjuer med deltagare
beskrivs betydelsen av mötesplatser där personer kunde stärka sin självkänsla och genom lustfyllda
aktiviteter återfinna en nyfikenhet och riktning i livet. En deltagare som varit hemmasittande i tre år
berättar:
“Stationen var en fantastisk möjlighet. Där fick jag upp rutinerna igen och fick tillbaka livet. Jag hade
ju tappat helt mitt sociala umgänge. Jag fick bli en människa igen.”
Deltagarnas berättelser om vikten av att träffa andra och få känna sammanhang bekräftas även av
professor Ulla-Karin Schöns forskningssammanställningar av den internationella
återhämtningsforskningen. För att återhämtning ska ske är det väsentligt att personer känner ett
sammanhang och att personer kan stärka sin inre självkänsla. Hon sammanfattar forskningen med fem
ord; connectedness, hope, identity, meaning och empowerment 48. Schöns forskningssammanställning
bekräftar BIP studiens resultat av vikten att arbeta med parallella insatser.
Värdet av parallella insatser innebär att insatserna behöver vara personcentrerade, vilket innebär att de
ska anpassas efter personens förutsättningar och behov. Samordningsförbundet jobbar med följande
evidensbaserade och personcentrerade metoder; Supported employment (SE), Case management (CM)
samt tar inspiration från Individual placement and support (IPS).
SE är en beprövad och värdegrundsbaserad arbetsmetod vars mål är att stötta människor att finna, få
och behålla ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Metodens motto är, i likhet med IPSmetoden, “place then train,” vilket innebär att personen först identifierar en önskad arbetsplats. När
deltagaren sedan är på plats får hen stöd i att skapa relationer med kollegor, anpassa sina
arbetsuppgifter för att kunna bygga upp de färdigheter som behövs för en hållbar och självständig
anställning. Stödet ges till både deltagare och arbetsgivaren på arbetsplatsen. Metoden skiljer sig från
trappstegsmodeller där personer förväntas jobba upp färdigheter innan arbete.
Flera av förbundets insatser använder sig av Case management (CM). CM har en samordnande
funktion med deltagarens hela nätverk och har visat sig den mest effektiva metod för att kartlägga
behov 49. En CM handledare har möjligheten att möta personer där de bor eller där de vill bli mötta,
detta underlättar bland annat i mötet med personer som har social fobi. I metoden ingår att stödja
deltagaren i kontakter med myndigheter och hälso- och sjukvården. CM handledare stöttar även
Forte, Kunskapsöversikt över alla former av funktionsnedsättningar (16-30 år) genom internationell forskning
på området under perioden 2000-2019, Webbinarium 2020-05-28
48 Connectedness: Känna samhörighet med andra och vara en del av samhället, Hope: Känna hopp och
optimism om framtiden, Identity: återuppbygga positiva och sociala identiteter (hantera stigma och
diskriminering), Meaning: Att hitta en mening och ett syfte med sitt liv, Empowerment: Att känna kontroll och
inflytande över sitt liv. Schön, Samordnad Individuell Plan- Hur går det, Uppdrag psykisk hälsa, Webbinarium 7
juni 2021.
49 Brukarkraft, Slutrapport - Brukarstyrd brukarrevision: MIA projektet Stockholm 2020, Brukarkraft 2018
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personen att identifiera mål för sin återhämtning även om det inte direkt leder till arbete 50. Målbilden
är att CM-handledaren ska stödja deltagaren till ökad egenmakt och i kontakten med myndigheter,
vilket i sin tur kan avlasta anhöriga.
Individual Placement and Support (IPS) är den metod som har mest evidens och förekommer ofta i
samverkan med hälso- och sjukvården. Metoden riktar sig främst till personer med psykiska
funktionsnedsättningar. Metoden skiljer sig från arbetsinriktad rehabilitering som innebär att
bedömning av arbetsförmåga och arbetsträning har föregått anställning. Här är en nära samverkan
mellan hälso- och sjukvården och IPS-handledare en avgörande faktor för att stödet runt personen ska
fungera inom flera områden. Forskning har visat på att personer med psykiska funktionsnedsättningar i
högre grad får anställning när IPS används jämfört med annan form av rehabilitering 51.
Att få en djupgående kartläggning där personens livserfarenheter tas tillvara på har också nämnts i
intervjuer som en avgörande faktor till framgång i personens utveckling. Personcentrerade metoder
stödjer en sådan djupgående kartläggning.

Viktigt med en sammanhållande processer
Bristen på samverkan i de ordinarie myndigheterna bekräftades av respondenterna som svarade på
Attentionenkäten. 74 procent av de besvarande hade haft kontakt med flera myndigheter/verksamheter
samtidigt. Dock tyckte hela 72 procent att samverkan inte fungerade bra. I fritextsvaren var det många
som belyste den dåliga samverkan. En av respondenterna skrev:
“Alla pekar på varandra utan att ta ansvar.”
De personliga ombuden i Haninge, Tyresö och Nynäshamn kommun intygade också att deras roll har
blivit mer komplex och att personer som står närmare arbetsmarknaden vänder sig till dem och
behöver hjälp med att navigera i välfärden. En förekommande önskan är att de personliga ombuden
följer med på möten.
De personer som Samordningsförbundet möter är i behov av samordnat stöd. Exempelvis har en
person med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ofta kontakter inom habiliteringen,
boendestödjare, LSS-handläggare hos kommunen, Försäkringskassan, hälso- och sjukvården, och
Arbetsförmedlingen. Samtliga av dessa aktörer har olika mål och prioriteringsområden och det är
därför svårt för personen att få en sammanhållen återhämtningsplan. Utöver att bristen på samverkan
leder till ett tidskrävande arbete för personen i fråga och dess anhöriga, kan det även leda till att ens
återhämtning försämras samt en känsla av maktlöshet och bristande egenmakt som följd, enligt Ulla
Karin Schön. 52

Samtal med CM handläggare, MIA Vidare
SBU, Fler blir anställda med IPS än med vanlig rehab vid nedsatt psykisk funktion, 2020-11-25
52 Schön, Samordnad Individuell Plan- Hur går det? Uppdrag Psykisk Hälsa Webbinarium, 7 Juni 2021
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Samordningsförbundet syftar till att motverka det problemet. Det gör de bland annat genom de
myndighetsgemensamma team och genom att använda sig av CM handledare. I Nationella nätverket
för samordningsförbundens senaste indikatorrapport svarar drygt 96 procent av pågående och
avslutade deltagare att det finns någon som håller samman och stödjer den enskilde samordnade
rehabiliteringsprocess. 53
En djupgående utvärdering av Samverkansteamen för unga vuxna gjordes av förbundet 2019 54.
Resultaten visar att samverkan i gemensamma ärenden och samlokalisering av olika yrkesfunktioner
underlättar möjligheten att skapa en samlad bild om personen och hens behov.
I NNS indikatormätning år 2020 svarar drygt 87 procent av pågående och avslutade deltagare att de får
stöd som är organiserade runt deras behov (personcentrerade) och liknande upplevelser lyftes även i
intervjuer med deltagare. Framförallt nämns värdet av att man har en handledare som följer hela
processen. Den breda kompetensen som och det holistiska perspektivet stärker möjligheten till att
möta deltagarens helhet 55.

Bemötande
Många deltagare vittnar om att de inte känt sig hörda eller sedda i möten med myndigheter, och att de
blivit remitterade till insatser som inte är anpassade efter deras önskningar eller drivkraft. En av
deltagarna i fokusgruppen säger:
“I kontakt med myndigheter känns det som att de tänker, “”Nu har vi fått in dig på någonting. Bra då
kan vi stryka dig så tar vi nästa””. Bara för att få bort människor. För att få mindre att göra.”
I Attentionenkäten var det endast två av 58 som upplevde att myndigheterna har en förståelse över hur
NPF påverkar personens vardag. I många av fritextsvaren beskrivs det hur dåligt bemötande och
fördomar påverkar personer med NPF 56. I svaren indikerar också bristande delaktighet, då endast ett
fåtal (12 personer) upplevde sig delaktig i mötet med handläggare på myndigheten och i kontakt med
vården.
Samordningsförbundets arbete med personcentrerade metoder och arbetssätt har visat sig vara effektiv,
och vi ser goda resultat i bemötande. I Verdandis brukarrevision var det ingen som upplevde dåligt
bemötande av personalen på MIA projekten och endast två personer (av 34) upplevde fördomar från
personalen i MIA. I Indikatormätningen gjord av NNS pekar resultaten på att aktivt arbete med
kunskapshöjande insatser gällande bemötande kan leda till goda resultat.

Asplund et al. Nationell Indikatorrapport 2020: aggregerat resultat från indikatorenkäter insamlade av
samordningsförbund, NNS 2021
54 Samordningsförbundet Östra Södertörn, Hur arbetar Samverkansteamen för unga vuxna på Östra
Södertörn?, Juni 2019
55 Forte, Kunskapsöversikt över alla former av funktionsnedsättningar (16-30 år) genom internationell forskning
på området under perioden 2000-2019, Webbinarium 2020-05-28
56 Samordningsförbundets Attentionenkät, bilaga B
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Bemötande och handläggarens betydelse bekräftas av BIP-studien. Handläggare som har en
optimistisk tro på andra individers jobbchanser är också bättre på att hjälpa den enskilde individen att
få jobb 57. Att ha personer i sin närhet som lyssnar och tror på ens förmåga är avgörande i personens
utveckling 58. En deltagare berättar om mötet med sina två handläggare i MIA-projektet:
“Det var första gången som jag träffade några som brydde sig om mig.”
Motiverande intervju (MI) är en samtalsmetod och ett förhållningssätt som syftar till att uppnå ökad
motivation till beteendeförändring. Den metoden används för att inhämta deltagarnas åsikter och
formuleringar i hur de ser problemen och vad som behövs. Studier har visat på hög evidens för MI då
det är mer effektivt att personen själv kommer fram till att den vill skapa en förändring än att den
tvingas till det. MI finns med i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk
och beroende, men är en utbredd metod som används inom flera verksamhetsområden.

Aktivt arbete med perspektiven jämställdhet, tillgänglighet, delaktighet och icke
diskriminering
Samordningsförbundet Östra Södertörn har ett starkt värdegrundsarbete där jämställdhet, tillgänglighet
och icke-diskriminering (horisontella principer) samt delaktighet genomsyrar alla projekt och insatser.
Vi utgår från att arbetet med dessa frågor bidrar till att skapa en mer långsiktig och hållbar etablering
på arbetsmarknaden för personer som är arbetslösa och lever i utanförskap. Jämställdhet innebär att
kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Tillgänglighet innebär att så
många som möjligt kan ta del av samhället och inkluderas både fysisk och informativt. Ickediskriminering innebär att ingen ska bli orättvist behandlad utifrån de sju diskrimineringsgrunderna.
Delaktighet handlar om möjligheten att kunna fatta egna beslut och påverka sitt eget liv. Att känna sig
delaktig i ens återhämtning samt i samhället är en av de fem viktigaste faktorerna till hållbar
återhämtning.
Något som framkommer i intervjuer och utvärderingar är hur viktigt det är att avsätta tid för dessa
frågor. Att skapa mötesutrymmen där personer kan ställa många frågor, byta perspektiv och ifrågasätta
sig själva och sina antaganden är viktiga för att värdegrundsarbetet ska ske i praktiken och inte bara i
teorin. MIA Vidare har till exempel arbetat genusmedvetet för att synliggöra strukturer som påverkar
jämställdheten. Medarbetarna har utbildats i hur de ska ställa samma frågor till kvinnor och till män.
De ställer också systematiskt sju frågor för att upptäcka våld i nära relationer. Genom
jämställdhetsanalyser har projektet kunnat väcka intresse för att förändra utfallet. Mätbara skillnader i
tid inom arbetsträning har kunnat påvisas under projekttiden. Normspaningar, HP-fika och
könsuppdelad statistik bidrar till att hela tiden hålla fokus på jämställdhetsintegrering 59.

Rosholm, Sorensen och Skipper, Handläggarens betydelse för individens möjlighet att nå arbete huvudpunkter augusti 2020, Væksthusets Forskningscenter 2020
58 Rossholm, Sorensen och Skipper, BIP indikatorer och jobbsannolikhet: huvudpunkter, Vaeksthusets
Forskningscenter 2020
59 MIA-projektets slutrapport, 2020
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Kunskapsseminarium och utbildningar anordnas genom Samordningsförbundet för att stärka
kunskapen om jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering och delaktighet.
Delaktighetsperspektivet genomsyrar Samordningsförbundets samtliga insatser, vilket innebär att det
finns metoder och arbetssätt för att deltagarna ska vara delaktiga i sin planering och val av insats.
Inom interna utvärderingar har vi sett att våra deltagare känner sig delaktiga i sin planering, bland
annat uppskattades det att man får valmöjligheter i utformandet av sin återhämtningsplan samt får
tillgång till en översiktsplan. I NNS Indikatormätning svarade drygt 88 procent av avslutade och
pågående deltagare att de upplever inflytande över rehabiliteringsprocessen.
Delaktighet sker inte bara i mötet med en handläggare utan behöver även ske på verksamheters
styrnivå. Det är för att personer som står utanför samhället ska ha möjlighet att påverka. Man kan mäta
delaktighet på olika sätt och ett sätt är att använda Henry Shiers delaktighetstrappa. Att många
personer som står långt ifrån samhället känner att de inte kan vara med och påverka vittnade bland
annat Fryshuset och andra civila aktörer om. Samordningsförbundet saknar en modell och struktur för
hur målgruppernas erfarenheter och synpunkter kan vara med och påverka utformandet av insatserna.
Kunskapsläget och behovet av att utveckla detta vidareutvecklas i förstudierapporten Samordnad och
gemensam kunskap.

Kartläggning
Under detta avsnitt kommer vi att sammanställa de resultat som vi fått genom såväl medlemsenkäten
som Attentionenkäten Vi kommer också med hjälp av omvärldsbevakning, intervjuer och dialoger
med medlemmarna ge en beskrivning av de extra utsatta målgrupperna som identifierats.

Hur ser parternas pågående och planerade insatser ut?
I medlemsenkäten som vi skickade ut till medarbetare i medlemsorganisationerna ville vi undersöka
vilka målgrupper de har pågående och planerade insatser för. Vi ville också förstå om det finns vissa
målgrupper som de upplever att det saknas samverkansinsatser för.
Hela 77 procent av respondenterna har svarat att det finns målgrupper eller en kombination av
målgrupper vars behov är större än vad den egna organisationen kan ge för att målgrupperna ska
kunna ta del av samhällsliv och arbetsliv. Det ger en indikation på hur viktig samverkan är för särskilt
utsatta målgrupper. Kommunerna och Försäkringskassan är de organisationer som i störst utsträckning
ser målgrupper som är i särskilt behov av stöd. Samtidigt är det svårt att göra några djupgående
analyser av svaren då det var väldigt få svarande från både Arbetsförmedlingen och från hälso- och
sjukvården. Särskilt uppmärksammas personer med psykisk ohälsa och/eller funktionsnedsättning där
det behövs ett mer personanpassat stöd, särskilt i strävan efter att komma ut i arbetslivet. Vad gäller
insatser för personer med funktionsnedsättning finns insatser i samverkan. Dessa insatser kan tolkas
som otillräckliga och behövs i större utsträckning utifrån hur medlemmarna svarat på enkäten.
Bland fritextsvaren i medlemsenkäten svarade många att de ser utrikesfödda kvinnor med analfabetism
som en extra utsatt målgrupp. Vi vill vara försiktiga med att dra slutsatsen att den målgruppen behöver
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särskilda insatser och att det är en omfattande målgrupp. Framförallt ifrågasätter vi om det är
”analfabetismen” som påverkar den målgruppens möjlighet att komma in i arbete. Analfabetism
innebär en hel oförmåga att läsa eller skriva, dock förknippas oftast analfabeter med språksvaga och
personer med lågutbildning. Det förs inte heller någon statistik på hur många personer som bor i
Sverige som är analfabeter 60. Dock vet vi att antalet barn som får tillgång till utbildning ökar och att
86,5 procent av världensbefolkning över 15 år är läs och skrivkunniga 61. I det ESF finansierade
projektet Jämställd Etablering som riktade sig till nyanlända (2017-2020), är en av slutsatserna att
fokus på språkkunskaper hindrar möjligheten att börja arbeta. Istället har de utvecklat metoden
”Matchning från dag 1”. Metoden ställer inga krav på språkkunskaper eller formella kunskaper och har
varit framgångsrik. 62 Mot bakgrund av detta vill vi vara försiktiga med att dra slutsatsen att det är just
analfabetismen som hindrar, utan tror att kvinnor med svag utbildning och språksvårigheter oftast
bemöter sammanlänkade problem som hindrar deras möjlighet till etablering. Exempelvis stigma, att
färre insatser erbjuds dem, att det är svårare att uppmärksamma funktionsnedsättningar, och ett
omsorgsansvar som även påverkar inrikesfödda kvinnor. 63
Det pågår många insatser och projekt internt hos medlemsorganisationerna som inte kunnat täckas in
av denna enkät. Enkätsvaren har följts upp av dialog med parterna för att uppnå en samsyn kring vilka
målgrupper stödet behöver utvecklas för. Det är fortfarande oklart vilka målgrupper som kommer
behöva stöd av Samordningsförbundet, och vilka målgrupper som vi kommer att kunna samverka
kring framförallt på grund av Arbetsförmedlingens reformering. Detta försvårar arbetet att definiera
vilka målgrupper som Samordningsförbundet ska finansiera och organisera insatser för framöver.

Vilka målgrupper behöver ett utökat stöd?
För att kunna få en bild av hur behoven ser ut har vi också haft kontakt med såväl kommunernas
personliga ombud, personal inom kommunernas kommunala aktivitetsansvar (KAA) samt civila
aktörer som på olika sätt möter personer i behov av stöd och vägledning. Utifrån
enkätundersökningarna, statistik samt genom dialoger tillsammans med medlemmarna har vi sedan
identifierat fyra målgrupper som vi ser att vi behöver arbete mer gentemot för att säkerställa att de får
utökat stöd: unga utan gymnasieutbildning, personer med funktionsnedsättning, utrikesfödda kvinnor
och män samt personer i digitalt utanförskap.

Unga utan gymnasial utbildning
SKR har tidigare redovisat att frånvaro av gymnasieutbildning inte kan kompenseras genom tidiga
jobberfarenheter. Unga som inte slutfört sina gymnasiestudier har svårare att få och behålla ett arbete

SVT, ”Rekordmånga lågutbildade i Stockholm,” SVT, 03-09-2021
The World bank, Literacy rate, adult total %, The world bank:
https://data.worldbank.org/indicator/SE.ADT.LITR.ZS
62 Andersson, Matchning från dag 1:En evidensbaserad matchningsmetod, Arbetsförmedlingen 2021
63 MUCF, Unga utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden: En analys av hinder och möjligheter,
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även vid 29 års ålder 64 Vi har i kartläggningen endast kunnat titta på skillnader mellan olika skolor
och skillnader mellan tjejer och killar. Att skolresultaten skiljer sig markant beroende på områden
inom kommunerna rättfärdigar vikten av en fördjupad analys om ungas ojämlika förutsättningar och
vilka former av insatser som behövs för att säkerställa att unga får jämlika förutsättningar i skolan och
har möjlighet att genomföra en gymnasieutbildning. Förutom att det skiljer sig mycket åt mellan olika
skolor och därmed bostadsområden, är det också en stor skillnad i skolresultat mellan tjejer och killar,
där killarna i högre grad går ut grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Statistiken visar även att
Haninge och Nynäshamn ligger över läns-och rikssnittet bland unga som inte klarar sin
gymnasieexamen.
Samordningsförbundets Samverkansinsatser för unga vuxna vänder till ungdomar från 16 år. Utifrån
Samordningsförbundets årsstatistik kan vi se att knappt 70 procent av de unga i insatserna saknar
antingen gymnasiebehörighet eller har avbrutit sina gymnasiestudier. Vi kan se att de flesta är över 19
år när dem påbörjar en insats, vilket innebär att många av de unga saknat sysselsättning under flera år
innan de börjar delta i insatserna. En rapport från Skolverket visar på att det KAA har svårt att fånga
upp målgruppen och att endast en av tre ungdomar som avslutas från KAA går vidare till studier 65 Ett
utvecklingsområde som KAA har identifierat är att det ofta saknas övergångar mellan grundskola och
gymnasiet och mellan gymnasiet och Komvux.
Från majoriteten av djupintervjuer nämndes dåliga upplevelser från skolan, odiagnostiserade diagnoser
och dålig självkänsla som avgörande till deltagarnas inkompletta grund eller gymnasieutbildning.
Många av de unga kände ett stort förakt till att “sätta sig i skolbänken igen.” Samtidigt som unga med
upplevda misslyckanden i skolan har svårt att motivera sig till studier igen, ställs allt högre krav på en
gymnasieutbildning. Forskning har visat att skolresultat har en stark korrelation med strukturella
hinder exempelvis föräldrarnas socioekonomiska ställning och utbildningsnivå 66.
Som tidigare nämnts har vikten av mötesplatser framgått för att skapa ett sammanhang och stärka
självkänslan. Mötesplatser ses även som ställen som kan motverka fluktuerande anställningar, eller
mellanperioder, som skapar mycket frustration hos deltagare. Vikten av mötesplatser som bidrar till
personens delaktighet bekräftas även av professor Ulla-Karin Schöns forskningssammanställning av
återhämtningsforskning. Trots insikter från forskningen, avvecklas fritidsgårdar och mötesplatser. Till
följd av den ökade kriminaliteten har samtliga fritidsverksamheter för 16+ lagts ner i Haninge
kommun. Under möten med representanter från fritidsgårdarna var det flera som berättade om hur de
unga som de möter inte har en tilltro till en framtid eller till välfärdssystemet och att det finns ett stort
behov av “vuxenblivande insatser”.
Vi ser särskilt att många unga i Haninge och Nynäshamn inte tar gymnasieexamen. Arbetslösheten
bland unga mellan 16-24 år är som störst bland utrikesfödda killar och i Haninge och Nynäshamn är
SKR:s uppföljning “Utbildning - nyckeln till arbete”, fördjupad version, 2016
Skolverket, PM kommunernas aktivitetsansvar 2019/2020
66 Skolverket, Redovisning av skolverkets uppdrag om att genomföra verksamhetsnära insatser för att
förebygga avhopp från gymnasieskolan, 2019-02-20
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det betydligt fler jämfört med länet och riket. Bland unga mellan 25-29 år är det flest utrikesfödda
kvinnor som varken arbetar eller studerar och i Nynäshamn är denna målgrupp extra stor.

Unga och vuxna med funktionsnedsättningar
Unga med funktionsnedsättning är en målgrupp som statistiskt sticker ut i arbetslöshetsstatistiken.
Samordningsförbundet har flera insatser som riktar sig till unga. Även om vi saknar statistik på
diagnoser och funktionsnedsättningar, kan vi genom egna uppskattningar se att en majoritet av de
unga har en psykisk ohälsa och/eller en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det finns få insatser
som riktar sig till övergångar mellan särskolan, daglig verksamhet och arbete. Samordningsförbundet
Östra Södertörn bedriver SamMA-projektet för att nå den målgruppen. I dialogmöten och i
medlemsenkäten, nämns SamMA-projektet som en viktig insats och att mer arbete behövs för att
inkludera unga med funktionsnedsättningar.
Att stå utanför arbetsmarknaden i mer än ett år får dessutom långsiktiga konsekvenser genom lägre
sysselsättningsgrad och lägre inkomst 67. En forskningsöversikt som Forte tagit fram visar tydligt på
att inträdet till vuxenlivet kan vara en svår process för unga med funktionsnedsättning med ökat ansvar
och formandet av en vuxenidentitet. Att gå från ett stödsystem för barn till ett annat för vuxna har visat
sig vara en svår övergång, vilket kan leda till ensamhet och bristande social delaktighet 68. Unga med
funktionsnedsättning löper större risk att utveckla en psykisk ohälsa och elever som hoppar av skolan
visar på en överrisk för psykiatrisk sjuklighet, missbruk och annan ohälsa jämfört med jämförbara
grupper med känd sysselsättning 69.
Studier visar att unga med aktivitetsersättning inte får tillräckligt med arbetsförberedande aktiviteter
vilket gör att de inte blir konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden när deras aktivitetsersättning slutar
att gälla 70.
År 2020 var andelen arbetslösa personer med funktionsnedsättning, som medför nedsatt
arbetsförmåga, 17 procent. Det kan jämföras med den totala arbetslösheten som ligger på nio procent.
Generellt utbildar sig personer med funktionsnedsättning i lägre utsträckning än personer utan 71. Detta
kan medföra att personer med funktionsnedsättningar möter fler hinder på vägen mot en etablering på
arbetsmarknaden. Lika många män som kvinnor har en funktionsnedsättning, dock arbetar endast 47
procent av kvinnorna med funktionsnedsättning jämfört med 75 procent av männen, detta trots att
kvinnor i högre utsträckning har en eftergymnasial utbildning. 72

Forslund och Liljeberg, Unga som varken arbetar eller studerar, IFAU 2021:12
68 Forte, Övergång från ung till vuxen för personer med funktionsnedsättning – en kartläggning av det
vetenskapliga kunskapsläget, 2020
69 MUCF, Modell för stöd till unga som varken arbetar eller studerar, 2015
70 Myndigheten för Delaktighet, “Begränsade livsval - situationen för personer med intellektuell
funktionsnedsättning”, 2020
71 SCB, Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning, 2021
72 Ibid.
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Utrikesfödda kvinnor och män
Vi har i förstudien utgått från den statistik som vi tagit del av från Arbetsförmedlingen. Vi ser
svårigheter med att definiera målgruppen som utrikesfödd då vi även vill inkludera personer som är
födda i Sverige, men som har utrikesfödda föräldrar och fortfarande stöter på hinder under skol- och
arbetsliv. Vi har tagit del av en beskrivning gjord av Antirasistiska akademin och länsstyrelsen som
visar på svårigheter av att utläsa statistik utifrån utrikesfödd/inrikesfödd då det inte tillräckligt visar
inte på heterogeniteten av målgrupperna. Även personer som har bott i Sverige under en lång tid borde
förstås som personer med utländsk bakgrund och inte ”utrikesfödda.” 73.
Antalet svenska barn och unga som är födda i andra länder, eller som har föräldrar som är födda
utanför Sverige, har ökat kraftigt de senaste decennierna. En parallell utveckling under denna tid är att
såväl skolor som bostadsområden har blivit alltmer etniskt segregerade.74 Runt om i landet ökar
skillnader i skolresultat mellan olika skolor och områden, och vi ser samma tendenser även i Haninge,
Tyresö och Nynäshamn.
Personalomsättningen på lärare och rektorer är högre i socioekonomiskt utsatta områden.75
Lärartätheten är betydligt högre i skolor i socioekonomiskt utsatta områden, men däremot undervisar
utbildade och erfarna lärare oftare på skolor i områden med goda socioekonomiska förutsättningar.
Det finns heller inget som tyder på att huvudmän försöker styra lärarkompetens efter behov.76 Lärare i
socioekonomiskt utsatta områden behöver ofta möta komplexa problem som “familjeplaceringar,
kriminella gäng, kulturkrock, myndighetsförakt, fattigdom, daglig poliskontakt” utöver den vanliga
problematiken såsom till exempel ADD, autism, ätstörningar och psykisk ohälsa. Elever som har annat
att tänka på kommer att ha svårare att fokusera på skolan och lärare behöver stötta sina elever med mer
än att nå kunskapskraven. 77
I SCBs statistik syns stora skillnader i arbetslöshet mellan inrikesfödda och utrikesfödda. För
inrikesfödda ligger den nationellt på 4,6 procent och för utrikes födda på 20 procent 78. Det finns inget
officiellt statistiskt underlag på hur situationen ser ut för personer med utländskbakgrund, det vill säga
personer som är födda i Sverige men som har utrikesfödda föräldrar.
Även när vi tittar på statistik över unga som varken arbetar eller studerar, ser vi att utrikesfödda
kvinnor och män är överrepresenterade. Skillnader mellan inrikesfödda och utrikesfödda är konstanta
ARA, Invandrare, Antirasistiska Akademin, 2021-09-24
Thalberg, Asplund och Silberstein, Ungas uppväxtvillkor och integration, Delmi SOU 2021:6
75 Hirsch, Leda skola i socioekonomiskt utsatta områden i rektorsnätverk och forskning,
https://www.gu.se/pedagogik-specialpedagogik/leda-skola-i-socioekonomiskt-utsatta-omradenrektorsnatverk-och-forskning
76 Holmlund et al. Jämlikhet i möjligheter och utfall i den svenska skolan, IFAU 2020:7
77 Fryshuset, Civilsamhället i orten – en presentation med samtal den 27 maj på Fryshuset i Husby, Youtube
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78 SCB, Stora skillnader i arbetslöshet mellan inrikes och utrikesfödda: Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 1:a
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över tid, vilket tyder på att extra insatser behövs för unga som är utrikesfödda eller har en utländsk
bakgrund. Utifrån statistiken kan vi särskilt se att utrikesfödda kvinnor mellan 25-29 år sticker ut. Den
målgruppen möter könsdiskriminerande hinder på grund av omsorgsansvar, som inrikesfödda kvinnor
också gör, men utrikesfödda kvinnor får i lägre utsträckning ta del av insatser och stöd som ska leda
till arbete. Kvinnor som lever i hederskontext möter utöver detta särskilda hinder 79. I medlemsenkäten
noterades utrikesfödda kvinnor med analfabetism som en extra utsatt målgrupp. Som vi nämnt tidigare
har vi inte kunnat fördjupa oss i vad som menas med analfabetism och hur omfattande denna målgrupp
är. Flera civila aktörer lyfter just utrikesfödda kvinnor och ser att insatserna för denna målgrupp
behöver stärkas.
Det är också betydligt ovanligare att arbetslösa utrikesfödda kvinnor och män tar del av
arbetsmarknadspolitiska program som riktar sig till personer med funktionsnedsättningar.
Socialstyrelsen visar till exempel att en ADHD diagnos ställs hälften så ofta på barn med två
utrikesfödda föräldrar som på barn med inrikesfödda föräldrar 80.
Det är svårt att uppskatta till vilken grad förbundets insatser når utrikesfödda kvinnor och män då
statistik baserad inrikesfödd eller utrikesfödd inte görs. Genom dialoger inom förbundet och med våra
medlemmar ser vi att det finns ett behov att vidare undersöka behovet ytterligare.
Länsstyrelsen publicerade 2018 en rapport om diskriminering och löneskillnader mellan vita svenskar
och afrosvenskar som är den mest normbrytande gruppen sett till hudfärg. Där visade det sig att
personer födda i subsahariska Afrika eller med minst en förälder född i subsahariska Afrika behöver
ha en forskarutbildning för att få samma genomsnittliga disponibla inkomst som en person som är
född i Sverige och som har gått en max tre-årig eftergymnasial utbildning. 81 Personer som är
utrikesfödda eller har en utländsk bakgrund utsätts ofta av diskriminering som bidrar till att
målgruppen får det extra svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Det här kommer närmare att
beskrivas i förstudien Samordnad och gemensam kunskap.

Personer i digitalt utanförskap
Redan vid ansökan till ESF om att få genomföra förstudien hade personer i digitalt utanförskap börjat
uppmärksammas då Coronapandemin påskyndade digitaliseringen av verksamheter. Därför valde vi
att ställa frågor om denna målgrupp i medlemsenkäten. Även innan pandemin hade både
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan aktivt avvecklat sina fysiska lokaler. Syftet med
digitaliseringen är att bidra till en bättre och mer resurseffektiv service till medborgarna där stödet ska
vara oberoende av var man bor i landet. 82 För många människor är det dock fortfarande viktigt med
goda möjligheter till service via fysiska besök. Enligt Riksrevisionen behöver tillgången till
telefonkontakt och kontorsbesök utvecklas för att inte försämra tillgängligheten för personer som ej
MUCF, Unga utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden, 2021
Socialstyrelsen, Regionala Skillnader i Användningen av adhd-läkemedel bland barn - en fråga om psykosocial
miljö?, 2018
81 Wolgast, Molina och Gardell, Antisvart Rasism och Diskriminering, Länsstyrelsen 2018
82 Eliasson och Timander, Slutrapport: Arbetsförmedlingens lokala närvaro, Arbetsförmedlingen 2020
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kan ta del av digitala tjänster 83. Det saknas en tydlig definition av vad digitalt utanförskap eller
inkludering innebär vilket försvårar jämförelser 84. Att digitaliseringen har ökat isoleringen och
utanförskapet är något som flera av de civila aktörerna vittnar om. För personer som upplever
bristande tilltro till myndigheter ökar vikten av personlig kontakt 85. Vi ser att de medborgare som har
svårt att använda sig av digitala tjänster riskerar utanförskap och att den målgruppen är mer heterogen
än vad vi tidigare trodde. I arbetet med förstudien har den här målgruppen lyfts fram från flera av de
intervjuade personerna. På daghärbärget i Haninge uppskattar man att endast 2 procent av deras gäster
har tillgång till BankID och att många behöver stöd med att fylla i blanketter på datorn. I studier av
Internetstiftelsen säger de att 6 procent av befolkningen inte har tillgång till internet 86.
Attentions medlemmar fick frågan om man använt sig av myndigheternas och verksamheternas
digitala tjänster. Där svarade 59 procent av de som besvarade enkäten att de hade använt sig av
digitala tjänster själv, utan stöd. Dock var det bara 27 procent som svarade att den digitala tjänsten var
lätt att använda.87 Statens medieråd bekräftar att unga med intellektuella funktionsnedsättningar
använder digitala plattformar i mindre utsträckning än unga utan intellektuella
funktionsnedsättningar.88 Den bristande tillgängligheten hos myndigheter kan leda till en känsla av
självförakt. I en intervju berättade en ungdom om sina erfarenheter med att kontakta myndigheter
genom icke-personliga kanaler:
”Jag vet inte om det är mig det är fel på mig, men det blir alltid missförstånd.”
Utifrån medlemsenkäten kan vi se att personal i medlemsorganisationerna till stor del saknar arbetssätt
och metoder för att stötta personer med svag IT-vana. Det har också nämnts i samtliga dialoger med
medlemmarna som ett viktigt område att stärka kunskapen om. De personliga ombuden vittnar om att
många personer som de möter inte har förutsättningar att möta upp myndigheternas ökade krav på att
utföra sina ärenden digitalt. För en del personer handlar det om att inte ha ekonomiska förutsättningar
till att köpa dator, bredband eller smartphones. För andra handlar det om kognitiva svårigheter att
kunna tillgodogöra sig information och att aktivt göra val och fatta beslut utan personlig kontakt.
Representanter från Arbets- och utvecklingscentrum i Nynäshamn (AUC) ser att många unga som ofta
har en god IT-vana, saknar just kunskap om hur de ska navigera i digitala informationskällor, hur man
söker jobb eller skriver digitala CV. Deras reflektioner bekräftas av en forskningsöversikt om digitalt
utanförskap som Linköpings universitet har gjort där det beskrivs att ”medborgare behöver inte bara

Riksrevisionen, Var god dröj, myndigheterna digitaliserar: service till enskilda som inte kan eller vill vara
digitala, RIR 2021:8
84 Iacobaeus et al. Digitalt utanförskap: En forskningsöversikt, Linköpings Universitet, DINO Rapport 2019:3
85 Samordningsförbundet HBS, ESF förstudie Startplats ung, 2021
86 Stiftelsen Internet, Digitalt Utanförskap 2020 Q1: En delrapport av undersökningen Svenskarna och internet,
Stiftelsen Internet 2020
87 Det bör även noteras att enkäten var digital och att det påverkade svaren.
88 Statens Medieråd, Medieanvändningen bland unga med intellektuell funktionsnedsättning, 2019
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kunna hantera de tekniska aspekterna av digitala system och tjänster, utan att också känna till de
samhälleliga och organisatoriska sammanhang som dessa ingår i.” 89

Problem- och behovsanalys för att minska ekonomisk utsatthet
och skapa förutsättningar för etablering och återinträde på
arbetsmarknaden
Förstudien berör de tematiska områden: ekonomisk utsatthet, etablering på arbetsmarknaden och
återinträde på arbetsmarknaden. Vi har genom vår kartläggning identifierat några målgrupper som är i
behov av ett samordnat stöd och där insatserna kan behöva förbättras eller utökas. Utifrån de
identifierade målgrupperna, har vi genom fördjupade analyser försökt att förstå bakomliggande
faktorer till varför vi har svårt att nå målgrupper i behov av samordnat stöd och vad som behöver göras
för att bättre möta upp behoven.

Varför ställs personer utanför det samordnade stödet?
Vi kan i våra utvärderingar se att många personer tar del av det samordnade stödet och att insatserna
ger goda resultat. Vi vet samtidigt att behovet av stöd är betydligt större och vi har under
förstudieprojektet tittat närmare på vilka orsaker som bidrar till att vi inte når målgrupperna i
tillräcklig omfattning och vad vi kan göra åt det. Vi har identifierat fem områden som vi genom
analyser sett som förklaringar till varför personer ställs utanför det samordnade stödet. De områden
som vi identifierat är; vi når deltagare för sent, trösklarna till insatserna är för höga, det finns brister i
tillgänglighet och informationsspridning, det saknas kunskap om de horisontella principerna samt
avsaknad av målgruppsinvolvering på styrnivå. Dessa områden kommer att redovisas var och en för
sig, men det finns beröringspunkter och områdena går delvis in i varandra.

Vi når deltagare för sent
Samordningsförbundets åldersgräns (16 år) har hittills försvårat möjligheterna att arbeta mer
förebyggande och med tidiga insatser. Kommunernas barn- och utbildningsförvaltningar arbetar i sitt
uppdrag för att motverka skolavhopp. Samtidigt finns ingen övergripande strukturell samverkan
mellan Samordningsförbundet och kommunernas förvaltningar inom utbildningsområdet.
Trots att unga erbjuds insatser, ser vi att många unga som hoppat av skolan lever utan sysselsättning i
flera år innan de påbörjar en insats genom Samordningsförbundet. Som vi tidigare nämnt upplever
KAA att det finns ett behov av fler insatser för att erbjuda den grupp som är svår att nå. Många av de
unga utan behörighet till gymnasiet, skrivs också in på Introduktionsprogrammet, och kan vara
inskrivna där i flera år utan att tillräckligt med insatser sätts in. En förklaring till detta kan vara att
skolorna väntar med att skriva ut eleverna för att inte förlora sin skolpeng. Tydliga övergångar har
visat sig saknas mellan grundskola och gymnasiet, och mellan gymnasiet och Komvux. Studie- och
yrkesvägledningen är viktig för att hjälpa ungdomar att undvika fel programval och motverka avhopp.
89
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I Tyresö och Nynäshamn arbetar KAA i nära anslutning till Samverkansteamen för unga vuxna, men
samverkan innebär inte gemensamma resurser, utan handlar om dialog och informationsutbyte när en
deltagare ska övergå från KAA till Samverkansteamen för unga vuxna. Kommunerna ger också bilden
av att det saknas en övergripande och tydlig bild av vilka aktörer som möter unga som riskerar att
hamna i utanförskap och hur dessa insatser kan samordnas. När det saknas en övergripande bild av
vilka aktörer som möter målgruppen och vilka insatser som finns tillgängliga, försvåras också arbetet
med att förbättra samverkan. Att vi når deltagare för sent har också att göra med bristande
tillgänglighet och informationsspridning som kommer att belysas senare.

Trösklarna till insatserna är för höga
Vi har i förstudien haft kontakter med flera civila aktörer som ofta möter personer i ett socialt och
ekonomiskt utanförskap. Trösklarna till dessa organisationer är låga, tillgängligheten är hög och de
civila aktörerna befinner sig på platser där målgruppen är. Detta skapar tillit och rum för social
samvaro och sammanhang. Civilsamhället spelar en viktig roll för att öka förutsättningar till etablering
på arbetsmarknaden. Relationen mellan civilsamhället och arbetsmarknaden kan handla om flera
aspekter, bland annat om civilsamhällets organisationer som arbetsgivare, som arena för
arbetsintegration eller som resurs till stöd för människor på deras väg till eller tillbaka till
arbetsmarknaden. Det är också en arena för kontakt, gemenskap och språkträning.
För att stärka medborgare i utanförskap och skapa förutsättningar till anställning och delta i samhället,
är det viktigt att möjliggöra fler platser där relationer kan byggas. Flera civila aktörer varnar bland
annat för att detta kommer att begränsas när allt fler fritidsgårdar och andra mötesplatser läggs ner.
Vikten av att ha tillgång till mötesplatser med låga trösklar och möjlighet till ett
medborgarengagemang stöds även av en internationell forskningssammanställning som skriver att
medborgarengagemang är en av de fyra grundkomponenter till återhämtning 90.
Genom SamMA-projektets följeforskning ser forskarna att många unga stängs ut från välfärdssystemet
på grund av att myndigheternas krav. En förklaring till de höga trösklarna kan vara en bristande
kunskap om hur olika funktionsnedsättningar kan yttra sig i vardagen. Det kan också bero på
myndigheternas ökade krav på effektivisering och att personen redan behöver ha skaffat sig
jobbfärdigheter.91 Samhall bland annat har utvecklats och ställer idag högre krav på sina anställda än
vad man gjorde för ett antal år sedan 92. Det har också genom studier visat att vikten av att inte ställa

Schön, Ulla-Karin, Samordnad Individuell Plan- Hur går det, Uppdrag Psykisk Hälsa, Webbinarium, 2021
https://vimeo.com/557288583
91 Schön, Deltagares upplevelser av SamMA-projektet och Rätt stöd för mig! – en summering utifrån projektens
syfte och mål, Webbinarium 2021-05-26
92 Statskontoret, En analys av processen och förutsättningarna för anställningar hos Samhall AB, 2017 DNR:
2016/232-5
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krav på språkkunskap eller formell kunskap för att arbeta med personer som står längst från
arbetsmarknaden, utan att det handlar om att matcha personen till arbetsmarknaden från början 93
Även inom Samordningsförbundets insatser ser vi att trösklarna till insatserna kan vara höga.
Samverkansteamen för unga vuxna har som kriterium att deras deltagare kan ta sig till möten
självmant för att kunna ta del av insatsen 94. Genom att ställa den typen av krav på deltagarna, riskerar
många att hamna i ett ännu större utanförskap. Vi ser istället att metoder och arbetssätt behöver
utvecklas för att möta dessa behov. Insatser behöver vara mobila och ta sig till områdena dit de
arbetslösa unga befinner sig. Även informativa kvällar eller “öppet hus” på fritidsgårdar eller hos
andra aktörer skulle kunna nå personer som inte frivilligt söker sig till myndigheter.

Bristande tillgänglighet och informationsspridning om vilket stöd som finns
Att det finns brister i kunskap om olika insatser och ett behov av att sprida denna kunskap både till
personer som jobbar med insatser, men också till våra medborgare, har bland annat uppmärksammats i
SKR:s förstudie “FINSAM - Flera vägar in”. Även MUCF har i sin rapport om Nationellt samordnat
stöd till unga som varken arbetar eller studerar, uppmärksammat brister i kunskap om vilka insatser
som finns att tillgå. Det här kan vi även se i våra undersökningar där just information om
Samordningsförbundets insatser och samverkan är relativt okänd hos personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar som vi kunnat visa på är en målgrupp som är i stort behov av samordnade
insatser. Som vi nämnt tidigare kan vi också se att det saknas en övergripande bild av vilka insatser
som finns att tillgå för unga som riskerar att hamna i utanförskap och hur dessa aktörer ska samverka.
I intervjuer och i kontakt med civila aktörer har vikten av att befinna sig på platser där målgrupperna
är framkommit. Det är inte bara unga med psykisk ohälsa, “hemmasittare” eller personer med
funktionsnedsättningar som är i behov av att information tillgängliggörs, det är också unga som lever i
segregerade bostadsområden. Att vi inte når ut till skolor eller civila aktörer, i till exempel
socialekonomiskt utsatta områden om vilka insatser som finns att tillgå, försvårar också möjligheterna
för målgrupperna att ta del av stödet. I områden där skolresultaten är låga och arbetslösheten hög, tror
vi är extra viktiga att satsa på för att främja lika villkor, minska ekonomisk utsatthet och skapa
förutsättningar för att fler unga ska etablera sig på arbetsmarknaden. Diskriminering i form av
bristande tillgänglighet behöver uppmärksammas för att skapa ett inkluderande samhälle där alla har
samma möjligheter att ta del av samhällets utbud av insatser.
Brist på sociala sammanhang försvårar återhämtning från psykisk ohälsa, vilket visar på vikten att
hälso- och sjukvården är en viktig part för att uppmärksamma behovet av tillgång till arbete och
studier för dem som kommer i kontakt med vården. Denna samverkan är också viktig för att kunna
erbjuda parallella insatser som både är hälsofrämjande och jobbfokuserande som tidigare beskrivits.
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Bristande delaktighet i utformandet av insatser
Det traditionella tankesättet är att myndigheter åtgärdar problem och att medborgare tar emot insatser.
Därmed inhämtas inte deltagarnas erfarenheter och kunskap. För att säkerställa en stark delaktighet
krävs en kontinuerlig dialog med deltagare och framförallt under utformandet av tjänster. Att centrera
människan i utformandet av tjänster kallas för “tjänstedesign.” Användandet av tjänstedesignmetoder
har varit framgångsrikt i bland annat sjukvården och inom Stockholms Stads socialförvaltning där man
inkluderat deltagarnas kompetens genom Peer-support som innebär stödpersoner med egen erfarenhet
av till exempel psykisk ohälsa. Vi kan se att Samordningsförbundet i tidigare förstudie, Arbetsvägen
för alla som genomfördes år 2014, beskrivit ett behov av ett ökat deltagarinflytande, och har ställt oss
frågan varför det är svårt att implementera i strukturen. En förklaring till detta kan vi bland annat hitta
i Socialstyrelsens rapport; Ge ordet och lämna plats 95.
Det kan finnas flera förklaringar till varför ett ökat målgruppsinflytande på övergripande nivå kan vara
svårt att få till. För att uppnå en förändring behöver maktrelationer synliggöras, diskuteras och
förändras. Maktrelationer mellan professionen och deltagare är ojämlika både på individnivå och på
mer övergripande nivåer. Att analysera maktrelationer innebär att såväl språkbruk, information och
kommunikation samt mötesformer ses över. Stärkt deltagarinflytande betyder också att de
professionellas roll förändras. Det är viktigt att vara medveten om egna och andras fördomar och
attityder för att motverka diskriminering och stigmatisering. Att det finns tilltro till en individs
möjlighet till utveckling, tillfrisknande och återhämtning är också betydelsefullt. Politisk förankring
och ett tydligt mandat från verksamhetsledningen behövs för att kunna göra skillnad på den
övergripande nivån, men ett förändringsarbete tar också tid. Tydliga roller och strukturer är
nödvändiga kring samarbetet mellan till exempel brukarorganisationer och myndigheter. Det behöver
också finnas klarhet i vilka frågor man ska samarbeta kring och målet för samarbetet. För att
genomföra en förändring som innebär att målgrupperna själva blir mer delaktiga i hela
beslutsprocessen, från att inventera behov, till att utforma insatser, krävs ett mer grundligt analys- och
planeringsarbete.

Det saknas kunskap om jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering
Vi kan genom statistik över skolresultat och arbetslöshet se att det finns stora skillnader mellan
kvinnor och män och mellan inrikesfödda och utrikesfödda. För att idag få tillgång till rätt stödinsatser
ställs ofta krav på genomförda utredningar och medicinska utlåtanden. Vi vet att neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar upptäcks senare hos kvinnor, men när vi tittar på statistiken över samtliga
diagnoser inom aktivitetsersättningen (19-29 år), är det oftare att män får en hel omfattning (100
procent) jämfört med kvinnor som i högre grad får aktivitetsersättning i spannet 50 procent till 75
procent. Det saknas såväl regionala som nationella analyser kring detta. Olikheter i hur
funktionsnedsättningar kan yttra sig hos kvinnor och män kan möjligen påverka de medicinska
utlåtanden som ligger till grund för Försäkringskassans bedömningar och rätten till ersättning. Vi kan
Socialstyrelsen, Ge ordet och lämna plats – vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och
missbruks- och beroendevård, 2013
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också i statistiken se att det är väldigt få utrikesfödda kvinnor och män som tar del av
Arbetsförmedlingens insatser som riktar sig till personer med funktionsnedsättningar. Detta beror
troligtvis inte på att utrikesfödda i lägre grad har funktionsnedsättningar utan snarare att utrikesfödda
unga inte får samma diagnostisering. Vi har tidigare kunnat berätta om att en ADHD diagnos ställs
hälften så ofta på barn med två utrikesfödda föräldrar som på barn med svenskfödda föräldrar.
I den lokala statistiken är det också tydligt att fler vuxna med utrikesfödd bakgrund i kommunerna har
en eftergymnasial utbildning, vilket tyder på att den höga arbetslösheten inte alltid har med en
bristande kompetens att göra utan snarare handlar om en diskriminerande arbetsmarknad. Det kan
även bero på att majoriteten av jobben i Sverige tillsätts via kontaktnät och informella kanaler 96. Den
formen av rekryteringen bidrar till homosocialiteten som finns inom majoriteten av arbetsplatser.
Homosocialitet innebär att rekryterare och arbetsgivare anställer främst personer som liknar sig själva.
Det kan förklara varför så många med utrikesfödd bakgrund är arbetslösa till skillnad från inrikesfödda
samt varför många arbetsgivare är rädda för att anställa personer med funktionsnedsättning.
Sammantaget tror vi att det finns ojämlika strukturer i samhället och i välfärdssystemet som medför
olika förutsättningar för kvinnor och män, inrikesfödda och utrikesfödda och för personer med
funktionsnedsättningar att kunna ta del av samhällsliv och arbetsliv. Vi tror att ökad kunskap om
jämställdhet, tillgänglighet och icke diskriminering och genom fördjupade analyser av de skillnader vi
ser, kan bidra till att arbetssätt och metoder ses över och kan bidra till ett mer jämställd och jämlik
tillgång till stödinsatser inom välfärdssystemet. Hur Samordningsförbundet kan bidra till att motverka
diskriminering och öka kunskapen om jämställdhet kommer att diskuteras vidare i förstudien
Samordnad och gemensam kunskap.

Slutsatser
Förstudien har visat på målgrupper som är i behov av ett samordnat stöd, men också på behov som
behöver mötas upp av medlemmarna för att kunna minska ekonomisk utsatthet och öka möjligheterna
till etablering och återinträde på arbetsmarknaden. De målgrupper som vi de kommande åren bör
stärka insatserna för är unga utan gymnasial utbildning, personer med funktionsnedsättningar, och
utrikesfödda kvinnor och män. Vi ser ett behov av att rikta särskilda insatser i områden där
skolresultaten är låga och där ungdomsarbetslösheten är stor. Vad gäller personer i digitalt utanförskap
har vi under förstudieprojektet sett att mycket nu startas upp hos medlemmarna och detta arbete
behöver följas upp för att se om insatserna som ges är tillräckliga.

Sabuni, Kitimbwa Vidga normen: vit, brun eller svart. Handbok om aktiva åtgärder kopplat till hudfärg,
Länsstyrelsen, 2019
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Vad ska vi fortsätta med och vad behöver utvecklas?
Vi har genom utvärderingar identifierat områden där vi ser att insatsernas innehåll och utformning ger
ett bra stöd till deltagare för att närma sig arbetsmarknaden. De områden vi ser är viktiga att fortsätta
med är att erbjuda personcentrerade insatser där multikompetenta team kan ge den enskilde stöd som
spänner över flera livsområden. Detta då forskning visar på att det är viktigt att kombinera både
jobbfokuserande insatser med hälsofrämjande insatser och insatser som ger en innehållsrik fritid. Vi
vet att bemötandet är viktigt för att deltagare ska våga tro på sin egen förmåga och stärkas i sin egen
motivation till förändring där utbildning och kunskap om bemötande och MI är viktiga delar. Att ge ett
personanpassat stöd i att hitta, få och behålla ett arbete över en längre tid tror vi ger bäst resultat. För
att evidensbaserade metoder och arbetssätt ska upprätthållas förutsätter det regelbunden
kompetensutveckling samt organisatoriska förutsättningar. Detta diskuteras närmare i Samordnad och
gemensam kunskap.
Eftersom tiden i insatserna ofta begränsats har det varit svårt att se just resultaten över tid och hur
hållbar en etablering på arbetsmarknaden är för de deltagare som tagit del av insatserna. Vi ser därför
vikten att kunna genomföra bättre långtidsuppföljningar för att på sikt kunna utvärdera och analysera
hur insatserna kan utvecklas framöver. För att ge förutsättningar för att alla ska vara en del av
arbetsmarknaden, ser vi att ett fortsatt arbete med jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering
är nödvändigt. Att tillgången till insatser begränsas av kön och etnicitet ställer stora krav på kunskap
om jämställdhet och icke-diskriminering och hur jämlika analyser kan genomföras. Behov och
kunskap om arbetet med att genomföra bättre långtidsuppföljningar och hur vi kan stärka kunskapen
om de så kallade horisontella principerna beskrivs närmare i slutrapporten av förstudien Samordnad
och gemensam kunskap.
Vi har i förstudien visat på att tillgängligheten för medborgarna att ta del av insatserna är begränsad.
Höga trösklar för att kunna ta del av insatserna begränsar tillgängligheten ytterligare. Vi ser ett behov
av att arbeta mer uppsökande i insatserna, både inom ordinarie verksamhet, men också inom
Samordningsförbundets insatser. Vi behöver säkerställa att våra insatser är anpassade efter de behov
som finns och uppmärksamma de målgrupper som inte har tillräcklig kunskap om vad som finns att
tillgå, eller som saknar förutsättningar att själv kunna ta kontakt. Många har under lång tid levt i
utanförskap med social isolering som följd. Här behöver vi genom insatserna ge stöd i att komma
tillbaka och stärka den egna självkänslan.
Att utveckla samverkan med kommunernas utbildningsförvaltningar och att strategiskt arbeta
tillsammans mot gemensamma mål, skulle vara en väg för att kunna samordna tidiga insatser för att
möjliggöra att fler unga påbörjar studier eller får ett arbete.
Här nedan föreslås ett antal aktiviteter som kan fokuseras på i samverkan för att minska utanförskapet
och bidra till en inkluderande arbetsmarknad. Aktiviteterna kan genomföras inom befintliga insatser
och verksamheter, men kan också fungera som underlag inför nya projekt i samverkan.

37

Aktiviteter för att minska ekonomiskt utsatthet, öka etablering på arbetsmarknaden och
skapa förutsättningar för återinträde på arbetsmarknaden
-

Insatser behöver riktas till unga i områden där skolresultaten är låga och där
ungdomsarbetslösheten är störst. Unga i socialekonomiskt utsatta områden riskerar att hamna i
ett långvarigt utanförskap om inga specifika insatser riktas till målgruppen.

-

Insatser som särskilt stärker utrikesfödda kvinnors möjlighet till etablering och återinträde på
arbetsmarknaden. Utifrån att utrikesfödda kvinnor tar del av insatser som kan leda till arbete i
lägre utsträckning än män, är det viktigt att uppmärksamma målgruppen för att motverka
utanförskapet.

-

Se över möjligheterna att upprätta en strategisk samverkan mellan Samordningsförbundet och
kommunernas utbildningsförvaltningar för att mer långsiktigt kunna erbjuda stöd till unga
genom samverkan. Representanter från utbildningsförvaltningarna kan till exempel
representeras i Samordningsförbundets beredningsgrupp för att möjliggöra denna strategiska
samverkan och skapa förutsättningar för tidiga och förebyggande insatser.

-

Det finns behov av att kartlägga relevanta civila aktörer som möter de målgrupper vi
identifierat. Vi behöver undersöka om ett samarbete med civila aktörer, genom så kallat IOPs
(Idéburet offentligt partnerskap), skulle kunna vara en möjlig väg framåt i detta arbete. Att öka
tillgängligheten och samverkan kan bidra till att insatser anpassas efter målgruppernas behov.

-

Ökad samverkan med hälso- och sjukvården för att möjliggöra gemensamma analyser av
behovet för personer som saknar sysselsättning och vägleda till rätt insatser för att främja
återhämtning genom att erbjuda parallella insatser.

-

Insatser som främjar samverkan och samordnade processer i form av funktioner (till exempel
CM-handledare, SIP-samordnare, Peer support) som underlättar för enskilda personer att ha
kontakt med välfärdssystemet och kan bidra till ökad tillgänglighet och kunskap om befintliga
insatser.

-

Insatser som syftar till att förbättra kunskap om vilka insatser som finns att tillgå
och hur de olika myndigheterna kan samverka kring dessa. Kunskap och
information behöver också i högre utsträckning spridas till allmänheten för att
öka tillgängligheten.

-

Att följa upp medlemmarnas pågående arbete för att öka digital inkludering hos målgrupperna
för att säkerställa en ökad tillgänglighet för alla. Detta kan göras genom nya och uppföljande
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kontakter med kommunernas personliga ombud, civila aktörer samt genom en ny uppföljande
enkät till Attentions medlemmar.
-

Genomföra en fördjupad kartläggning och analys av möjliga modeller för att uppnå ett ökat
målgruppsinflytande på övergripande och strukturell nivå. För att möjliggöra detta finns ett
behov av kunskapshöjande insatser, omvärldsbevakning samt ett aktivt arbete med att förändra
synen på målgrupperna från passiva mottagare till aktiva medskapare. Detta beskrivs närmare
i förstudien Samordnad och gemensam kunskap.

-

Bättre utvärderingsmöjligheter för att möjliggöra uppföljning och insatser och resultat över tid
för att kunna säkerställa att insatserna skapar en hållbar etablering på arbetsmarknaden. Till
exempel kan samarbeten med lärosäten och forskare bidra med ökad kunskap om
långtidseffekter. Detta beskrivs närmare i förstudien Samordnad och gemensam kunskap.

-

Fortsatt arbete med att utveckla nya metoder och arbetssätt inom ramen för
Samordningsförbundet, men också verka för att stödja kommunerna att själva söka medel för
samverkansprojekt för att öka förutsättningarna till implementering.
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