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Bakgrund



Om utmaningen

Aktivitetsersättning är en ersättning som du 

kan få om du är mellan 19 och 29 år och har 

en sjukdom eller en funktionsnedsättning 

som gör att du inte kan arbeta under minst 

ett år. Under tiden med aktivitetsersättning 

kan du få stöd och hjälp med att kunna börja 

arbeta.

• Vid 30 beviljas inte AE längre. Sjukersättning 

/sjukpennings särskilda fall

• Gå till Arbetsförmedlingen för att prövas 

inom deras insatser. 

• Försäkringskassan kan uppleva en individ som 

arbetsför, medan Arbetsförmedlingen inte 

gör det 

(www.forsakringskassan.se). 



Övergripande mål och syfte

• Förstå problematiken ur berörda aktörers perspektiv 
samt identifiera hinder för medarbetare som kan 
påverka deltagarupplevelsen

• Få insikter i deltagarens/anhörigas perspektiv och 
upplevelser kring situationen

• Kartlägga deltagarens resa genom övergången från 
aktivitetsersättning till annan inkomstform

• Ta fram de mest väsentliga behoven som deltagare 
har för att deras resa genom övergången kan 
förbättras



Vår målgrupp:

Problemformulering: 

Fokusfråga:

Hypotes & startläge

- Övergången mellan aktivitetsersättning och annan 
ersättning är komplicerad och det verkar saknas en 
förberedelse för denna övergång.

- Unga med aktivitetsersättning verkar lida av en 
passivitet under ersättningen som gör övergången 
väldigt tung att ta sig igenom.

Hur förbereder vi bättre målgruppen att ta sig 
igenom övergången och landa på sina fötter?

Unga personer som tidigare beviljats aktivitetsersättning 
men som inte längre har rätt till ersättningen



Process och metod



Tjänstedesign

Förhållningssätt
Metod

Process
Verktyg



Insamling av kvalitativ användardata

• Semistrukturerade enskilda 
djupintervjuer 

• Identifieras mönster i behov och 
beteenden 

• Dessa mönster resulterar i insikter 

• I denna studie kallar vi användaren 
för deltagaren. 



Intervjuer och respondenter

• 16 professionella 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
daglig verksamhet Södertälje, region 
Stockholm samt enheten för 
arbetsrehabilitering Södertälje kommun

• 10 utifrån-perspektiv

Deltagare, anhöriga, gode män





Insikter



c

Övergången vid 30 är för brant

• Beskrivning av övergångar i en sammanställning

• Många verkar inte komma på omställningsmöte för 

att AFs insatser känns skrämmande 

• Att bli av med ersättning kan göra det ännu svårare 

att testa sin arbetsförmåga/komma på 

omställningsmöte. 

• Många tjänstemän upplever att deltagare inte vill 

ha hjälp. Men så enkelt är det inte. 

”Man kan inte förbereda någon på den 
här övergången, den är för brutal”

Foto av: Jukan Tataisi på Unsplash



Arbetsförhet  har väldigt många parametrar

• Det är svårt för anhöriga att förstå, hur bedömningen 

av arbetsförmåga funkar

• Viljan finns (har funnits), men efter alla tester på 

arbetsförhet som säger att du inte kan arbeta, tar du 

det som ett bevis

• Att ställas till arbetsmarknadens förfogande upplevs 

som ett hån. 

• När FK och AF har olika bedömningar på 

arbetsförmåga så står individen still och behöver att 

någon tar ansvar. 

”… jag sover dåligt och har så mycket ångest på 
grund av att detta aldrig tar slut, ska jag leva på 
halv ersättning för allting trots att Afs tester om 
och om igen bevisar att jag inte kan jobba? Jag 
vill inte bli påmind om allt jag är dålig på, jag vill 
bara få leva mitt liv på DV…”

Foto av: Nathan Anderson på Unsplash



GK tidigt är ett framsteg. Men prövningen i 
sig kan upplevas hård och skrämmande. 

• Gemensam kartläggning några år innan 30 är bra. Men idag saknas det 

någon som kan ta initiativet. 

• Testerna på AF kan upplevas som tuffa och om man ska pröva en 

individ, känns det viktigt att få pröva dom i ett sammanhang där man 

trivs (ex laga mat)

• Det är viktigt att man får rehabilitering under AE, inte bara daglig 

verksamhet (ex KBT).  

• En individ som inte bedöms vara redo för insatser hos AF – säger man 

att individen bör rehabilitera sig själv först. 

”De flesta tester jag gjorde på AF 
tog lång tid och var på dator, jag 
har så svårt att fokusera på en 
dator så länge”

Foto av: Christian Erfhurt på Unsplash



Information om beslut eller rättigheter hade lett till 
större förståelse för den komplexa situationen 

• Många nämner att de önskar en handbok som beskriver: 

”att leva med stora behov och vilket stöd du kan få statligt”

• Många upplever att man själv måste ta reda på vad man 

kan söka för stöd 

• Det är svårt att söka sig till information som medborgare.  

Därför hade man uppskattat informationstillfällar på FK/AF 

• Man har respekt för att bedömningar måste göras, man vill 

bara förstå varför. 
”För oss utanför är FKs 
insatser en enda djungel.. Jag 
förstår inte vad vi har rätt till”

Foto av: Miguel A. Amutio på Unsplash



Det komplicerade systemet gör att anhöriga 
känner sig överväldigade och otillräckliga

• Att överklaga upplevs hopplöst. Det känns som att man 

behöver vara jurist för att lyckas. 

• Många upplever det svårare för föräldrar som är utlandsfödda, 

ensamstående eller har funktionsvariationer. 

• Det finns perioder då man inte orkar söka någonting, trots att 

behovet finns, för att det helt enkelt är för tufft. 

• Man upplever det generellt väldigt svårt att ”bära sitt case”. .

• Man upplever att ju mer man möter sitt barns behov själv, 

desto mindre får man från offentliga instanser. 

”… jag har behövt vara en bitch 
genom åren för att få igenom 
saker. Den som skriker högst 
verkar få gensvar….”



Att förbereda sig för arbete och livet kan innebära 
många saker – inte bara arbetsträning

• Många upplever att kontinuerligt 

läger/kollo hade varit en utmärkt 

förberedelse för livet. 

• För de som är väldigt högfungerande kan 

det vara svårt att hitta sammanhang 

• Många menar att man ”inte alls” har rätt till 

samma saker som nevrotypiska (som man 

ska)

”Det är väldigt mycket orättvisa. Man säger att 
alla är lika mycket värda men dessa unga har 
idag inte rätt till samma saker som oss alla 
andra, ex valmöjligheter i skola, kontaktperson, 
arbete”

Foto av: NeONBRAND på Unsplash



Det viktigaste av allt är att känna sig hörd och 
inkluderad i sin egen resa
• En sak som önskas från myndigheter är ärlighet

• En del anhöriga och deltagare, upplever att handläggare 

pratar över huvudet på deltagaren

• Flera nämner att de uppskattar att få berätta sin historia i 

intervjusammanhang

• Man vet inte idag som händer med de som fyller 30 och 

hamnar mellan stolarna. 

• Man värderar högst att någon respekterar och lyssnar på en. 

Viktigare än att bli beviljad insatser. 

”Vi har gjort så mycket enkäter under vår 
sons liv. Men vart är resultaten? Det 
känns bra att du lyssnar på oss nu”

”Vi hade en handläggare på FK en gång 
som sa till oss att ”detta kan ev hamna 
mellan stolarna”. Det var så skönt att känna 
att hen stod på vår sida så att bi kunde 
förbereda oss lite mentalt”



Deltagarresa nuläge



Deltagarresa

https://miro.com/app/board/o9J_
lPHudsA=/

https://miro.com/app/board/o9J_lPHudsA=/


Behov och rekommendationer



Rekommenderade behov att möta
Generell förståelse och information kring livet 
med speciella behov i relation till 
myndighetskontakt och att söka stöd. 

Att bli lyssnad på – och hörd, samt bli bemött 
med respekt och ärlighet – trots potentiellt 
avslag / förändring, 

Utökat stöd – utanför arbetslivet – som kan bidra 
till ett mer självständigt liv (social kontaktnät, 
gemenskap, kollo)

Att få testa sin arbetsförmåga utan press, i 
lugn och ro, med ersättning, i de former som 
passar ens förmågor. Med positiv feedback, 
inte bara få höra vad man inte kan göra. 

Förståelsen kring hur man rehabiliterar sig själv
som man inte är ”redo” för 
Arbetsförmedlingens insatser. 

Då anhöriga till deltagare ofta är en väldigt aktiv 
part samt själv ofta är kontaktperson till 
myndigheter, så är hen själv en användare. Dessa 
personer behöver få känna sig inlkuderade samt få 
stöd i hur man kan stötta sin närstående

En rekommendation på vart hen kan vända sig, 
om de får avslag. Om myndigheter inte ”får” 
göra detta, bör detta behov mötas på något 
annat sätt. 



Förslag och idéer från respondenter

Kollo för att stärka arbetsförhet men 
även för livs-självständigheten. 

En informations-mall/handbok  till 
deltagare / anhöriga som ger generell 
information om livet med speciella 
behov i relation till myndighetskontakt! 

En uppstyrd samlingsplats för anhöriga, 
som kan styra upp informationskvällar 
gällande specifika ämnen samt hålla 
igång digitala nätverk för de som själva 
inte har privata kontakter att ta stöd av

Samordningskonsult till anhöriga 
som kan hjälpa med att lotsa 
vidare mellan instanser

En samlingsplats för de som är lite mer 
högfungerande att lära sig vara social och 
aktiv i grupp med uppstyrda aktiviteter



Avslut



”Det är väldigt mycket orättvisa. Man säger att alla 
är lika mycket värda men dessa unga har idag inte 
rätt till samma saker som oss alla andra, ex 
valmöjligheter i skola, kontaktperson, arbete” 
/ Anhörig
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