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Bakgrund 

Samverkansinsats Trampolinen startade i början av 2008 och ingick i Samordningsförbundet 
Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Initiativet kom ifrån ”Arbetsförmedlingens samordnare 
för unga med funktionshinder” i samarbete med ”Nätverket för unga med funktionshinder i 
Trollhättans Stad”, där representanter från Särskolan, Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen samt Biståndsenheten och Arbetsmarknadsenheten från Trollhättans 
Stad ingick. Tankarna bakom insatsen var att man såg ett behov av att ge extra stöd till unga 
vuxna med funktionshinder. I denna grupp är det i dagsläget dubbelt så stort behov av 
offentlig försörjning jämfört med övriga befolkningen.  Denna siffra har stigit i takt med att 
arbetslivets krav på flexibilitet och självständighet ökat.  

Verksamhetshistorik - Personal och lokaler 

Från februari 2008 arbetade två personer halvtid, från Angelica Strandberg (socialpedagog) 
från Trollhättans Stad och Lovisa Vahlström (beteendevetare) från Arbetsförmedlingen.  
Redan från början startade tio deltagare. Den första tiden handlade, förutom av rent 
deltagararbete, mycket om att bygga upp verksamheten och utarbeta metoder. Från januari 
2009 gick de två i personalen upp till heltid i insatsen och från september samma år ökade 
styrkan till tre personer, då även Försäkringskassan bidrog med en person, Rebecca 
Gardendahl (beteendevetare). De första två åren befann sig verksamheten i en källarlokal på 
Bjärkegatan, men från februari 2010 gick flyttlasset till mer ändamålsenliga lokaler på 
Österlånggatan. Under 2010 fortsatte utvecklingen av arbetsmetoderna, framförallt 
förbättrades gruppträffarna både vad gäller syfte och innehåll.  

Under det senaste ett och ett halvt åren har det skett en del personalförändringar, men 
grunden att Trampolinens personal representerar Trollhättans Stad, Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen har kvarstått. Under andra halvan av 2010 slutade Angelica och ersattes 
av Håkan Ringberg (också socialpedagog). I början av 2011 blev Rebecca tjänstledig och 
ersattes av Helene Carlsson, som dock slutade sitt vikariat efter sommaren. Under hösten 
kom istället Jan Engdahl och Trampolinen var fulltaligt igen. 

Målgrupp 

Målgruppen är unga mellan 20-29 år, med någon form av funktionsnedsättning, som har 
behov av extra stöd för att nå arbetsmarknaden och bedöms kunna försörja sig genom 
förvärvsarbete inom ett år. Individerna ska också ha minst två samverkande myndigheter i 
ansökan. Deltagarna bör vara utredda innan start så att året kan användas till att nå 
anställning.  

Funktionsnedsättningarna har varierat och innefattat både fysiska, psykiska och 
intellektuella funktionshinder. Dock har större delen av våra deltagare haft 
utvecklingsstörning, neuropsykiatriska diagnoser ( t ex ADHD, Aspergers syndrom, 
autismspektrat) eller andra psykiska funktionsnedsättningar (t ex ångest/depression, 
personlighetsstörningar, social fobi). Det har inte varit ovanligt med flera diagnoser för en 
och samma individ.  
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Många av deltagarna har till stor del aldrig förvärvsarbetat. Flera bär dessutom på 
misslyckanden från skola och arbetsliv, vilket medfört en försämrad självkänsla och 
självförtroende. Det kräver kunskap hos handläggare, och en individuell anpassning av varje 
samtal, möte, praktikplats och arbete. Det betyder också att goda arbetsgivarkontakter med 
engagerade arbetsgivare är synnerligen viktigt. Målgruppens förutsättningar innebär att 
varje deltagare behöver mycket tid i sin arbetsrehabilitering, men även att varje individ 
behöver mycket tid av oss som handläggare. Det krävs en hel del motivationsarbete med 
deltagarna för att komma framåt. 

Funktionsnedsättningar/diagnoser
2008 – 2011

 Utvecklingsstörning 44 %

 Neuropsykiatriska funktionshinder 24 %

(ADHD, Aspbergers syndrom, autism)

 Psykiska sjukdomar 17 %

(depression, ångest, personlighetsstörning)

 Fysiska funktionshinder 14 %

 Socialmedicin 1 %

 

En del av vår tid har gått till sociala insatser kring våra deltagare såsom hjälp och stöd vid 
möten och annan kontakt med myndigheter. Syftet har varit att stärka och stödja individen 
på sin väg mot arbetsmarknaden. Även tidigare avslutade deltagare som uppnått anställning 
samt deras arbetsgivare, upptar en del tid på grund av att en del har svårt att behålla de 
anställningar som de fått. Vi har även bistått med stöd vid överlämning till annan insats så 
som daglig verksamhet. 

I FoU-rapporten ”Unga med funktionshinder på väg ut i arbetslivet -En utmaning för 
välfärdssystemet”, 2009, belyser Olin och Ringsby Jansson hur det kan vara att arbeta med 
personer som har någon typ av funktionsnedsättning:      
 

”Det handlar om okonventionella arbetsmetoder och kreativa lösningar, men också om 
ett särskilt ansvar eller engagemang i vissa situationer eller i förhållande till vissa 

personer.”( s.76) 
 

”En del av de svårigheter som välfärdsaktörerna upplever i sitt arbete med att ge stöd och 

hjälp till unga funktionshindrade, relateras direkt till individen. Informanterna beskriver det 
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som ett problem att den unge inte ”förstår sitt eget bästa”, inte inser sina begränsningar 

eller sitt behov av stöd och hjälp. De är orealistiska i sina förväntningar på vad livet har att 

erbjuda, de är inte motiverade eller visar inte den rätta viljan. Probleminsikt och 

förändringsvilja hos de unga framhålls som viktiga förutsättningar för ett effektivt och 

framgångsrikt arbete.”(s.71) 

Verksamheten har bedrivits med tanken att varje heltidstjänst arbetar med tio deltagare var. 
Eftersom personalantal och tjänstgöringsgrad förändrats med tiden samt att några i 
personalen arbetat deltid, har max antal inskrivna deltagare varierat. Under en längre tid har 
det dock inneburit att 26 deltagare varit full insats. Deltagarna har möjlighet att delta under 
ett års tid. Några avslutar tidigare än ett år. Det har skett en kontinuerlig inskrivning och 
varje individ har haft sitt eget startdatum och processgång. 

Samverkan 

Vårt arbete har underlättats av att vi kommit från olika myndigheter med olika 
utbildningsbakgrunder och kompetens. Representanter från olika myndigheter kompletterar 
varandra och skapar bredd. Samarbetet ökar och avståndet minskar mellan våra 
myndigheter. Vi tror inte att myndigheterna var för sig kan tillgodose det stora behov som 
målgruppen har, så för att nå resultat är det mycket betydelsefullt med samarbete över 
myndighetsgränser.  

Vi på Trampolinen har haft ett gemensamt ansvar när det gäller att genomföra 
kartläggningssamtal, gruppträffar, söka praktik och dokumentera processen för varje 
deltagare under året i insatsen. Vi har var och en varit ansvariga för ett antal deltagare som 
vi därmed varit kontaktpersoner för, men vi har samtidigt varit delaktiga i varandras 
deltagare och hjälpt varandra när det behövts. Vi har också delat upp ett antal personliga 
ansvarsområden emellan oss som SUS, AIS (Af), ÄHS (Fk), utvärderingar mm. Vi har deltagit i 
olika möten på våra respektive myndigheter så att vi både kunnat få och ge information som 
är viktig för arbetet i Trampolinen. 

Samverkansklimatet mellan oss på Trampolinen och handläggare på de olika myndigheterna 
spelar roll och vi har försökt att skapa ett gott samarbete och goda kontakter med andra 
handläggare. Vi har kontinuerligt, och vid behov, uppdaterat berörda handläggare 
(remittenter och relevanta medremittenter). Ofta behövs det ett samarbete gällande beslut, 
ersättningar, planering etc. För Arbetsförmedlingen kan uppdateringar skrivas direkt i AIS 
(internt register) och likaså i Försäkringskassans ÄHS (internt register). 

Vi har även samverkat genom att ta emot studiebesök och informera om vår verksamhet 
eller genom att hålla Öppet Hus/Informationsmöten för handläggare i de olika 
myndigheterna.  

Regelbundna möten med Trampolinen nätverk har gett en god samverkanseffekt. Nätverket 
består av representanter från Arbetsförmedlingen,  Arbetsmarknadsenheten samt 
Biståndsenheten från Trollhättans Stad, Gymnasiesärskolan och Försäkringskassan (som 
representerats av Trampolinens personal från Fk). Gruppen hette tidigare ”Nätverket för 
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ungdomar med funktionshinder i Trollhättans Stad” som beskrivits under rubriken bakgrund. 
På Nätverksmötet har det informerats om nuläget i insatsen, nya remisser har tagits upp och 
nätverket har delgett sin kunskap kring ärendena. Information från respektive myndighet har 
även lämnats. Nätverket har varit ett stöd för oss som insats och gett oss alla ökad insikt och 
kompetens i ärenden samt i våra organisationer. Likaså har nätverket fått 
kunskaper/information från oss och från varandra som de kunnat vidareförmedla i sina 
organisationer. 

Marknadsföring/Information/Utvärdering 

Under åren har vi arbetat en hel del med att presentera Trampolinen för olika aktörer i syfte 

att visa att vi finns, marknadsföra verksamheten. Vi har sedan hösten 2008 en 

folder/broschyr som vi uppdaterat och bearbetat efter hand. Vår marknadsföring har pågått 

kontinuerligt till olika aktörer. Vi har ständigt varit ute och letat nya praktikplatser och när vi 

sökt dessa så har vi marknadsfört Trampolinen. Arbetsgivaren har då förutom muntlig 

information även fått en folder, antingen via mail eller direkt i handen. Vi har delat ut vår 

folder i våra organisationer samt marknadsfört verksamheten i kontakt med kollegor och 

andra samverkanspartners. Övriga uppdrag/insatser vi gjort som kan kallas för 

marknadsföring är: 

2008 

Under hösten bjöds Gert-Inge Andersson (kommunstyrelsens ordförande i Trollhättans stad) 

in och vi presenterade vår verksamhet samt inledde en diskussion om målgruppens behov 

och svårigheterna att få en anställning med lönebidrag i Trollhättans Stad. Senare under året 

initierade vi kontakt med Samordningsförbundet i Skövde för 

kompetensutveckling/överföring.  

2009 

I januari presenterade vi Trampolinen för Grästorps och Lilla Edets samverkansgrupper som 

kom att ingå i Samordningsförbundet i Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. I februari hade vi 

vårt första öppna hus då vi informerade om verksamheten. Vi uppskattar det till ett totalt 

antal besökare på 70 personer. Under oktober och november valde två studentteam att 

skriva sina C-uppsatser om Trampolinens verksamhet. En grupp skrev utifrån deltagarnas 

perspektiv, en utifrån arbetsgivarnas perspektiv. Den 4 november informerade vi 

Socialförsäkringsminister Christina Husmark-Pehrsson om vår verksamhet. Hon såg nyttan av 

insatsen och ansåg att resultatet var mycket gott. TTELA var hos Trampolinen och artikeln 

publicerades den 18 november. Informationsträff om Trampolinen genomfördes i december, 

cirka 25 besökare kom från AF, FK, Försörjningsstöd samt Lilla Edets Socialtjänst.   
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2010 

Februari - Presentation av verksamheten och dess resultat samt diskussion med 

Beredningsgruppen, Samordningsförbundet. 

Februari - Presentation av verksamheten för Trelleborgs Samordningsförbund. 
Februari - Information om Trampolinen för nyanställda på Arbetsförmedlingen. 
Juni - Dragning om Trampolinen inför styrelse och beredningsgrupp för 
Samordningsförbundet i Lundsbrunn. 
Augusti - Studiebesök av olika myndigheter från Ale Kommun.  
September - Deltagande i Samverkande Teams öppet hus.  
Oktober - Studiebesök från Jobbcoach Lilla Edet. 
Oktober– besök av Monika Hansson, blivande kommunalråd (ersatte Margreth Johnsson 
som bjudits in), på nätverksmöte där vi informerade om Trampolinen och diskuterade 
samarbete samt möjligheter för personer med nedsatt arbetsförmåga att få en anställning 
med lönebidrag i Trollhättans Stad. 
 
2011 
Mars - Presentation av verksamheten och dess resultat på Bohusgården för styrelsen samt 
flera samordningsförbund i Västra Götaland. 
Maj - Presentation av verksamheten för andra insatser i samordningsförbundet Trollhättan, 
Lilla Edet och Grästorp. 
Juni– Två dagars presentation av verksamheten för chefer och handläggare inom 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, handlingsplanssamverkan.  
Augusti– Presentation av verksamheten, erfarenheter mm för Arbetsförmedlingens 
marknadschef i nordvästra Götaland Eva Lind-Pernheim samt vår 
arbetsmarknadsområdeschef Eva Sannum, som båda besökte Trampolinen. 
November - Presentation av Trampolinen på engelska inför en engelsk delegation som 
arbetade med liknande målgrupp. 
November– Presentation av Trampolinen på Finsams nationella Konferens ”Unga med 
aktivitetsersättning” på Nalen i Stockholm. 
December– Tjänstemän från Finansdepartementet, Socialdepartementet och Fk:s 
huvudkontor besökte Trampolinen. Presentation av verksamheten samt diskussion/samtal. 
 

Totalt Resultat 2008-2011 
 
Andel egen försörjning vid avslut – mål: 40 % 
 
Totalt antal inskrivna: 85 
Totalt antal avslut: 62 
Total måluppfyllelse: 55 % 
 
Trampolinen har under dessa år arbetat med 85 unga vuxna. Av dessa har 62 avslutat fram 
till årsskiftet 2011/2012. Vårt resultat är att 55 % av de avslutade nått arbete/studier och 
egen försörjning.  
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Vår bedömning är att arbetsmarknaden i vårt område och för vår målgrupp varit som svagast 
under slutet av 2008 och första halvåret 2009 samt under sista halvåret 2011. Resultaten har 
förstås blivit bättre i takt med en starkare arbetsmarknad men med tiden har vi även 
upparbetat ett större kontaktnät med arbetsgivare. Genom handledning, 
kompetensutveckling och mer erfarenheter har vi också blivit bättre rustade för att arbeta 
med målgruppen och metoden. Vårt arbete har skapat ett stort engagemang hos oss, vi har 
trivts och känt en stor arbetsglädje och detta har vi märkt att både deltagarna och 
arbetsgivarna känt av. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rätt plats i välfärden 
Ett gott resultat är inte enbart en anställning. En del av våra deltagare har rekommenderats 
insatser som varit till större nytta för dem. När deltagare slutat hos oss utan att ha nått en 
anställning har vi alltid rekommenderat någon insats/åtgärd som kan ta vid och hjälpa 
individen framåt. Vi har upparbetat en kontakt med LSS/Biståndsenheten/Daglig verksamhet 
och har vid några tillfällen vidareförmedlat externa platser, som varit praktik under 
deltagarens Trampolinen-tid, till att bli en placering inom daglig verksamhet. Hjortmossens 
arbetslivsinriktade rehabilitering har vi rekommenderat t ex när vi bedömt att en individ har 
haft behov av mer arbetsträning, social träning och/eller en arbetsförmågebedömning. 
Rutiner och regler som finns i våra olika ”stuprörsorganisationer” har också behövts 
samverkas kring för att inte individen ska hamna i kläm eller ”mellan stolarna”. 
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Förbättrad livskvalité – mål: 80 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Av de avslutade upplever 86 % en bättre livskvalitet efter tiden i Trampolinen. Vi har redan i 

vår muntliga utvärdering i slutet på gruppträffarna sett att en positiv process har påbörjats. 

Livskvalitet är svår att mäta och handlar mycket om hur deltagarna definierar variabeln. Vi 

märker att en del deltagare som inte nått en anställning skriver att deras livssituation är 

oförändrad och att de inte kommit närmare arbetsmarknaden. Det vi kan se är dock att de 

utvecklats, fått erfarenheter och lärt sig mycket samt att de därav har uppnått en ökad 

arbetsförmåga. 

Inskrivningstider  

Genomsnittet ligger på ca 11 månaders inskrivning. Inskrivningstiderna har ökat, men även 

resultatet. Det kan vara så att vi lärt oss att långsiktighet, uthållighet och flera chanser kan 

ge ett gott resultat. En del av deltagarna som varit inskrivna i över ett år har nått arbete, 

medan några varit nära. De som varit inskrivna så länge har vi bedömt legat nära en 

anställning eller haft behov av en ny chans för att nå en anställning. Vissa har det varit svårt 

att hitta en lämplig praktikplats åt, vilket inneburit att deras tid tickat på.  I enstaka fall kan 

inskrivningstiden ha blivit någon månad längre på grund av förändringarna i 

personalsituationen. 
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Remissursprung 
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Övrig statistik 

Av de 62 som avslutats i Trampolinen har 34 personer gått till egen försörjning. Här är en 

tabell över dessa personers försörjning innan de gick till arbete/studier: 

FK     16 personer 

AF     7 person 

Kommun   8 personer 

Annat  3 personer 

Yrkesområden/yrken som Trampolinens deltagare nått en anställning i: 

Café/restaurang, callcenter/teleförsäljning, bilrekonditionering, livsmedelsbutik, 

dataservice/butik, stormarknad, lantbruk, lagerarbete, cykelverkstad, mekanisk verkstad, 

däckfirma, skolkök/städ (friskola), förskoleresurs, kontor, äldreomsorg. 

2008 
 
Under 2008 arbetade vi med 21 personer varav nio personer hann avsluta sitt deltagande 
innan årsslutet. Av dessa gick fem till arbete/studier, dvs. 56 %. Vi startade en grupp under 
våren och en under hösten. Mätningarna av livskvalitet hade ännu inte kommit igång (målet 
fanns inte). 
 
Mycket tid gick till att få ett fungerande arbetssätt, att utveckla kvalité i arbetet och att 

förbättra arbetsmiljön. Det var stimulerande att utveckla arbetet och vara pionjär på 

området. Negativt var att vi upplevde det som att vi fick lägga mycket energi på frågor som 

inte låg på vår nivå och att vi inte fick mycket stöd i detta.   

2009 

Under 2009 arbetade vi med totalt 35 deltagare, varav 27 av dem skrevs in under 2009. 
Antal deltagare som skrevs ut var 14. Vi nådde nästan målet på 40 % till arbete/studier - fem 
av 14 utskrivna nådde en anställning, dvs. 36 %.  
 
Vårt andra mål, att 80 % av de utskrivna deltagarna skulle uppleva ökad livskvalitet, 
uppfylldes även det. 77 % menade att deras livssituation hade blivit bättre efter insatsen, än 
vad den var innan.  
 
Två grupper startade under våren och en under hösten, dvs. tre totalt. När det gällde vår 
arbetsmetod upplevde 12 av 13 deltagare gruppträffarna som bra eller mycket bra. Vid 
frågan om hur samtalen med Trampolinens handläggare kändes svarade samtliga att de 
kändes bra. Av inkomna svar upplevde 10 av 11 att arbetspraktiken varit bra eller mycket 
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bra. Vidare tyckte 69 % av de utskrivna deltagarna att insatsen bidragit till personlig 
utveckling.  
 
Väsentliga skillnader från föregående år var: 

- Tre personal på full tid i projektet.  
- Representant från Trollhättans Stad fick tillgång till bil. 
- Geografisk utökning i och med att även Lilla Edet och Grästorp nu tillhörde 

samordningsförbundet. 
- APT drogs igång därför att ansvaret för Trampolinen gick från AF till THN stad, kändes 

som en större satsning och vi fick mer stöd ovanifrån.  
- Bättre arbetsrutiner. 
- Vi utvecklade ett bredare och mer omfattande kontaktnät med arbetsgivare samt ett 

betydligt närmare samarbete med våra olika samverkanspartners. 
 
2010 
 
Vi arbetade med 39 deltagare under 2010. Av de unga vuxna vi arbetade med och avslutade, 

19 stycken, under 2010 gick 63 % till ett arbete och egen försörjning.  

Av våra deltagare upplevde 81 % att Trampolinen bidragit till deras personliga utveckling. 

Glädjande var att alla (utom en person) som svarat på frågan ansåg att de uppnått en 

personlig utveckling under insatsen. Detsamma att närmare 80 % av dem som svarat på 

frågan tyckte att de kommit närmare arbetsmarknaden. När det gäller gruppverksamheten 

startades tre grupper under året och i utvärderingen menade alla deltagarna att 

gruppträffarna varit bra eller mycket bra.  

Vår metod och vårt arbetssätt upplevde vi som helt implementerade efter 2009, men då vi 
kontinuerligt strävat efter förbättringar av verksamheten samt kompetensutveckling för oss 
personal så utvecklades insatsen ytterligare. Framförallt utvecklades gruppträffarna i antal 
samt med mer vägledning och pedagogik.  
 
2011 
 
Vi arbetade med totalt 41 deltagare under 2011. Antal deltagare som avslutade under året 

var 20 och av dessa nådde elva en anställning, dvs. 55 %. 

Under första halvåret kom det färre remisser till Trampolinen, vilket gjorde att vi hade svårt 

att komma igång med en grupp. Det resulterade i att det under året enbart startade två 

grupper, en i april/maj och en i september/oktober. 

Av våra avslutade deltagare upplevde 85 % att Trampolinen bidragit till att deras livskvalitet 

blivit bättre. Eftersom detta mål är svårt att mäta och förklara, vill vi också framföra att två 

av dem som upplevde att deras livssituation var oförändrad ändå tyckte att de hade 
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utvecklats personligen, haft ett bra engagemang och lärt sig mycket på gruppträffarna. 

Tolkar man detta som en ökad livskvalitet så nådde vi 95 %. 

Utvecklingsområden 
 
Trampolinen har hittills mestadels nått anställningar för våra deltagare inom den privata 
sektorn i mindre företag. Under sista året nådde vi för första gången två anställningar inom 
Trollhättans Stad. Därför är ett utvecklingsområde ett ökat samarbete där det finns en 
möjlighet att nå en anställning med lönebidrag för personer med nedsatt arbetsförmåga 
inom kommunen, Västra Götalandsregionen samt även statliga myndigheter. Inte minst för 
att offentliga myndigheter kan behöva vara goda föredömen inför arbetsmarknaden, för att 
motverka diskriminering av personer med funktionshinder, för att ta ett socialt ansvar eller 
för att alla människor behövs för att ge mångfald i arbetslivet. 

Ett annat utvecklingsområde som vi vill lyfta fram är möjligheten att sprida konceptet 
”Trampolinen”. Vi har under det gångna året ägnat mycket tid åt att föra ut information om 
Trampolinens arbetssätt och resultat samt målgruppens behov. Vi har haft flera 
presentationer, informationsmöten och tillresta studiebesök. Detta skulle kunna utökas så 
att vi mot till exempel andra Samordningsförbund eller insatser på ett konsultativt sätt 
delger arbetssätt, arbetsmaterial och dokumentation. Vi kan hjälpa till med uppstart, arbeta 
med kunskapsöverföring och vara bollplank.  
 

Deltagarperspektiv/samhällsperspektiv 

Citat från några av våra deltagares utvärdering av projektet: ” Bra att projektet startats och 
att det får fortsätta med tanke på att flera som gått i projektet har fått jobb. Projektet fyller 
ett behov och fungerar bra.”, ”att det ska finnas kvar eller att det kommer något liknande i 
framtiden. Det hjälper människor extremt mycket. Tar dom bort detta så är det mycket som 
faller.” ”Tänker mer positivt, bättre självförtroende”. ”Litar mer på mig själv”. ”Bättre på den 
sociala biten”. ”Lärt mig att inte ge upp”. ”Fått bekräftelse på att saker löser sig om man bara 
tar tag i det och tror på det”. ”Bless!” 

Deltagarna upplever en större delaktighet i samhället när de arbetar eller praktiserar.  Deras 
ökade livskvalité avspeglas i många områden och deras försörjningsförmåga skapar bland 
annat bättre självkänsla, självständighet, större egenansvar och delaktighet. När fler 
personer med funktionsnedsättning kommer ut i arbetslivet blir det mänskligare, mer 
dynamiskt och sundare med en större mångfald och det bidrar också till ett mer jämlikt 
samhälle. Även om deltagarna inte nått en anställning, kan goda resultat ha uppnåtts som 
inte bara kommer individen till del, utan även kan ge ekonomiska fördelar för samhället. 

Bättre och effektivare resultat har nåtts med hjälp av Trampolinen vilket har sparat tid samt 
pengar för våra organisationer/samhället. Samhällsvinsten är stor när en ung människa 
kommer i arbete istället för att ha ersättning/försörjning av samhället. Ett arbete innebär 
oftast bättre mående vilket minskar belastningen på sjukvård/psykiatri/mediciner. Personen 
behöver inte längre hjälp och stöd från handläggare på Arbetsförmedling, Försäkringskassa 
eller Socialtjänst. Risken för kriminella handlingar minskar med alla följder detta ger 
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samhällsekonomiskt. Personen blir skattebetalare som med ett arbete också ökar sina 
förutsättningar att på ett bra sätt ta hand om eventuell nuvarande eller kommande familj, 
och så vidare…  

Vi har räknat på en socioekonomisk kalkyl, Nilsson&Wadeskog (2008). Enligt denna kalkyl tar 
det knappt ett år för en deltagare som når en anställning med lönebidrag att återbetala 
kostnaden för den insats Trampolinen ger. Exempel: En deltagare som är 25 år och tar sig in 
på arbetsmarknaden och därmed eliminerar extrakostnader för utanförskap hos de olika 
aktörerna, ackumulerar en intäkt på cirka 9 miljoner kronor under 40 år. 

Ett annat perspektiv från samma kalkyl är att en deltagare i Trampolinen som fått jobb 
genererar en samhällsvinst på 4 miljoner kronor under tio års tid. 

Den totala kostnaden för Trampolinen under åren 2008-2011 är 4, 1 miljoner kronor. 

Målgruppens behov är stort och kommer inte att minska eftersom arbetslinjen förstärks 

alltmer i myndigheternas uppdrag från riksdag och regering . 

Metod 
(skrivet i presens eftersom det underlättar…) 

 
Bemötande/Förhållningssätt 
 

Hur vi lyckas möta våra deltagare är centralt för att lyckas bygga upp ett förtroende för 
insatsen. Vi reflekterar mycket över hur vi på ett kreativt sätt kan möta våra olika deltagare 
för att både individuellt och i grupp sakta bygga upp en förtroendefull relation. 
Nedanstående begrepp och värderingar utgör kärnan för hur vi på Trampolinen vill möta 
våra deltagare, men även hur vi vill agera i kontakten med arbetsgivare, handläggare och 
andra samverkanspartners. 
 
Motiverande samtal – MI 
 
För att få en gemensam grund har vi utbildning och handledning i MI. MI samtal har ett 
förhållningssätt som innebär att noggrant och omsorgsfullt möta våra deltagare med 
lyssnarteknik, samtalsverktyg och sammansatta strategier som tillsammans hjälper våra 
deltagare att ta ställning till att sätta igång, genomföra och upprätthålla en plan som kan 
leda till anställning och ökad livskvalitet. 
 
Empowerment 
 
Empowerment är inte bara ett begrepp utan också ett sätt att förhålla sig i arbetet med 
andra.  
Det är viktigt att försöka stärka kraften för dem det berör och på så sätt skapa delaktighet 
och en känsla av sammanhang. Denna inställning innebär att individen anses vara expert på 
sina egna "problem" i det samspel som finns mellan oss och deltagaren. Vi har fokus på att 
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stärka den enskildes egen kraft för att nå upp de egna uppsatta målen, men även att skapa 
en känsla av sammanhang och delaktighet  
 
Delaktighet 
 
För att uppnå delaktighet krävs ett ömsesidigt deltagande, dels en önskan från individen att 
vara delaktig men också att tillåtas vara delaktig i Trampolinen. Vår användning av begreppet 
fokuserar på vilka faktorer som verkar positivt för en upplevelse av delaktighet.  Hur 
sammanhanget omkring personen ser ut, är det delaktighetsfrämjande eller inte? 
Delaktighet som begrepp har i vår tid vuxit fram som en motbild till utanförskap något som 
många i vår målgrupp upplever eller har upplevt. 
 
Ansökan 

För att bli aktuell för Trampolinen ska man givetvis tillhöra målgruppen (se målgrupp) samt 
att personen ska ha kontakt med minst två myndigheter (Kommunen, Regionen, 
Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan). Personens handläggare bokar ett Visa-besök 
och efter besöket tar personen ställning till sitt eventuella deltagande i Trampolinen. Vill 
han/hon börja skriver handläggaren en ansökan tillsammans med personen. Denna ansökan 
tas sedan upp i Trampolinen för diskussion och skickas sedan vidare till samverkansgruppen. 
Efter att en deltagare har blivit rekommenderad Trampolinen, kontaktar vi henne/honom för 
att boka ett kartläggningssamtal. 

VISA-besök 

Besöket är till för att deltagaren ska få möjlighet att träffa personalen på Trampolinen, få 
information om verksamheten och arbetsmetoden, titta på lokalerna samt ställa frågor till 
personalen.  Vid detta besök är både deltagaren och remittenten med.  Vid besöket används 
material framtaget för att visa hur Trampolinens arbetssätt ser ut. Tanken är att alla ska få 
samma och tillräcklig information på ett pedagogiskt sätt. Det bjuds på fika och vi försöker 
skapa en välkomnande och trygg atmosfär. Under VISA-besöket kan deltagaren, 
handläggaren respektive Trampolinens personal komma fram till att Trampolinen inte är rätt 
insats. 

Samtal 

Vid alla samtal och möten försöker vi att ha ett förhållningssätt där individen känner sig 
respekterad, trygg, sedd och lyssnad på samt förstådd. Vi önskar skapa en god relation som 
bygger på samarbete, respekt och tillit vare sig det handlar om deltagare eller arbetsgivare. 
Fokus ligger på vad deltagaren kan och vill, att lyfta fram det som är bra, resurser, samt att få 
fram vilka behov och anpassningar som behöver beaktas. 

*Kartläggningssamtal - genomförs av deltagarens kontaktperson med utarbetat 
kartläggningsmaterial som grund. Syftet är att lära känna deltagaren, att få ta del av 
deltagarens historia, erfarenheter och resurser. 
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*Fortsatta planeringssamtal - Individuell planering görs utifrån deltagarens förutsättningar, 
behov, resurser och önskemål. Det kan innebära planering av praktiksökandet och 
arbetsfördelning i detta samt möjligheter och hinder som vi behöver ta hänsyn till vid en 
praktik. Även till planeringssamtalet finns ett material som grund. 

* Samtalsmetodiken ”Motiverande samtal” och kontinuerlig motivationsuppbyggnad 
genomsyrar samtalen.  Ibland behövs särskilda samtal inriktade på motivationsuppbyggnad. 

*Vägledningssamtal och yrkesvägledning i form av testmaterialet ”Vägvisaren” kan 
genomföras vid behov. 

*Samtal inför praktik och arbetsgivarmöte. Material framtaget som grund. 

*Praktikstart – Vid möte hos arbetsgivare tillsammans med deltagaren inför eventuell 
praktikstart och/eller då planering av praktiktiden sker. Material framtaget. 

*Uppföljningssamtal – När deltagaren är ute på praktik genomförs uppföljningssamtal 
regelbundet, ibland med enbart deltagaren och ibland tillsammans med både arbetsgivare 
och deltagare. Här försöker vi belysa möjligheter och eliminera hinder som kan ha uppstått 
under praktiken. Anpassning av arbetssituationen kan ordnas via samtalet, ökad förståelse 
från arbetsgivare och fortsatt motivationsuppbyggnad hos deltagaren. VI pejlar av 
möjligheterna till anställning och lyfter fram förslag om anställning när vi bedömer att det är 
rätt tillfälle. 

* Det förekommer även flerpartssamtal med samverkanspartners vid behov. Det kan vara 
för att skapa kontakter med andra myndigheter om deltagaren är i behov av ytterligare 
samverkan. Det kan också vara att tydliggöra syftet med Trampolinen och valmöjligheterna 
att delta. 

* När deltagaren avslutar en praktik har vi samtal med deltagaren och arbetsgivare för att 
summera praktiktiden. Detta för att dra lärdom av erfarenheter, göra ett gott avslut för båda 
parter och tacka arbetsgivaren för dess insats. 

*Avslutningssamtal – När en deltagare avslutar sin tid på Trampolinen. Vi går igenom vår 
redovisning som är en sammanställning av tiden i Trampolinen. Deltagaren får godkänna och 
skriva under. Redovisningen skickas till remittenten. Kopior skickas till övriga samverkande 
myndigheter och till deltagaren. Deltagaren får även fylla i en utvärdering över tiden i 
Trampolinen, som vi använder för egen statistik och för verksamhetsutveckling. Utvärdering 
sker genom framtaget material. 

*Avslutningssamtal vid anställning – en månad efter anställningens början kommer vi ut till 
arbetsplatsen för att följa upp hur deltagaren har det i arbetet och även för att höra med 
arbetsgivaren hur det fungerar. Vi finns kvar som stöd om behov finns framöver. Dessutom 
det som står beskrivet för avslutningssamtal i föregående punkt. 
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Gruppträffar 

Syfte och målsättning 

Gruppträffarna formas efter deltagarnas behov och kan liknas vid en intensivkurs om 
arbetsmarknad, arbetsliv och socialt samspel. Syftet med träffarna är att rusta deltagarna 
inför kommande praktik och arbete. Vi vill att de ska få med sig kunskaper kring hur man 
söker jobb, var man hittar jobb, hur man skriver CV och personligt brev. I grund och botten 
är det en vägledningsgrupp vi arbetar med eftersom vi även lagt in gruppvägledning som 
metod. Målet och syftet med vägledningen är att deltagarna ska kunna göra ett val när det 
gäller yrke/utbildning, men framförallt att de ska finna sig själva. Vi vill att de ska upptäcka 
sina styrkor och resurser, intressen och personlighet. Förhoppningsvis bidrar det till en ökad 
självkänsla och ett ökat självförtroende inför arbetslivet. En annan pedagogisk tanke kring 
gruppträffarna är att genom att delge varandra via erfarenhetsutbyte och vara aktiva i 
gruppen så ska deltagarna utvecklas personligen. Vi försöker lägga upp träffarna enligt 
samtalsmetodiken MI och vägledningsmaterialet samt -metodiken kommer ifrån 
Arbetsförmedlingens utbildning i gruppvägledning. 

Upplägg/förutsättningar 

Gruppträffarna är 14 till antalet och fördelas på ca tre träffar i veckan under fem veckor. 
Träffarna är oftast halvdagar. För att skapa trygghet och rätt förutsättningar för deltagarna, 
som ofta tycker det är svårt att agera i grupp, har vi satt ett tak på åtta personer för max 
antal deltagare. Vanligtvis är gruppen mellan sex till åtta personer. Alla träffar (utom 
studiebesöken) sker i samma lokal och vi försöker hålla oss till förmiddagar för att hjälpa en 
del deltagare att vända tillbaka dygnet. Samma rutiner skapar även en trygghet för 
deltagarna. Deltagarna skriver vid första träffen en namnskylt och för att underlätta en god 
grupprocess, stödja deltagarna i att lära känna varandra, utveckla samarbetsförmåga och 
social förmåga så placerar vi om skyltarna för varje träff, men med eftertanke för att det ska 
fungera så bra som möjligt.  

 Vägledningspassen varvas med kortare pauser efter ca 40 minuters sittning och mitt i passet 
bjuder vi på kaffe/te med smörgås under en rast för att tillgodose energibehov, men också 
för att utveckla den sociala samvaron som då liknar en fikarast på en arbetsplats. Pauserna 
behövs eftersom flera av våra deltagare har svårt att koncentrera sig längre stunder. Varje 
träff har ett utarbetat ”körschema” som utvecklats mycket under 2010 med 
gruppvägledningsmaterialet. Materialet är utvecklat och anpassat för att passa vår 
målgrupp. Till ”körschemana” finns tillhörande deltagarmaterial att kopiera upp till 
deltagarna. Resultaten av övningarna får deltagarna sätta upp på varsitt blädderblocksblad 
som sitter uppe på väggarna i lokalen. Detta för att konkret se att deras insats växer 
allteftersom och för att de lättare ska kunna lära känna varandra. Sista träffen får deltagarna 
ta med sig bladet hem. 

Innan start skickas ett schema ut, som vi försöker lägga upp på ett klart och tydligt sätt. 
Aktiviteter som genomförs är: 
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*Studiebesök, planeras utifrån gruppens inriktning och intresse i den mån det går. Syftet att 
få vidgad syn på arbetsmarknaden och få inblick i hur en arbetsplats kan vara utformad. 

*Inbjudna gäster: Facklig organisation som informerar om sin roll i samhället. SIUS-
konsulenter från Arbetsförmedlingen informerar/diskuterar med gruppen om arbetsliv och 
arbetsmarknad. Arbetsgivare kommer hit och berättar om hur de tänker kring praktik och 
anställning av personal samt om vilka krav som ställs på de anställda. 

*Individuella uppföljningssamtal för handlingsplan. Mot slutet mynnar vägledningen ut i en 
form av handlingsplan som deltagaren tillsammans med Trampolinen jobbat fram. 

*Hemuppgifter och övningar på plats som ingår i vägledningen. Övningarnas resultat sätts 
upp på blädderblocksblad för att mot slutet vara en sammanställning av gruppvägledningen 
för varje individ. 

Praktik 
 
Vi har en individuell planering ihop med deltagaren för hur och vilka praktikplatser som ska 
sökas. Praktikplatsen söks utifrån deltagarens intresse, förmåga och förutsättningar. 
Praktikplatserna är på så vis handplockade. I början av praktikperioden gör vi uppföljningar 
en gång i veckan med både deltagaren och arbetsgivaren för att starten ska bli så bra som 
möjlig. Vi kan också snabbt ta tag om det dyker upp några problem eller om det behöver 
göras några anpassningar för våra deltagares behov. Uppföljningarna finns kvar under hela 
praktiken men inte lika ofta som i början. Genom god kontakt med deltagare och 
arbetsgivare underlättas anpassning av arbetssituationen för deltagaren, det ger deltagaren 
större trygghet och en känsla av att vara ”sedd” och det underlättar även diskussioner om 
anställning. Praktikens längd och omfattning är individuell utifrån deltagarens behov och 
arbetsgivarens möjligheter. Diskussioner angående anställning eller lönestöd börjar föras när 
vi bedömer att läget är det rätta. Vi är måna om att ha en god och prestigelös relation med 
arbetsgivaren.  
Om praktiken inte leder till anställning eller om förutsättningarna för en bra praktik inte 
uppfyllts börjar Trampolinen arbeta fram en ny plats, förutsatt att deltagaren inte gått över 
ett år i insatsen. Vid avslut på praktik utan möjlighet till anställning görs ett 
avslutningssamtal.  Där utvärderas praktiken tillsammans med arbetsgivaren och deltagaren.  
 
Presentation av lönestöd och beslutsunderlag till lönebidrag, Utvecklingsanställning, 
Trygghetsanställning med fler skrivs av insatsens arbetsförmedlare. 
 
Annan insats 

Under deltagarens tid i projektet kan framkomma behov annan insats. Vi har möjlighet att 
konsultera AF Rehab för arbetspsykologisk utredning via arbetspsykolog, arbetssocial 
utredning via socialkonsulent samt arbetsterapeut för anpassning/utprovning av 
arbetshjälpmedel. Även arbetsförmågebedömning kan utföras via Hjortmossens 
arbetslivsinriktad rehabilitering.  
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Om det kommer fram att individen behöver ytterligare utredning eller insatser som inte 
innefattas av projektet så sker ett avslut och en vidare rekommendation.   

Dokumentation  

*Kartläggningssamtalet dokumenteras och ingår i redovisningen.  

*Redovisning vid avslut innefattar en sammanställning av deltagarens tid i projektet, 
kartläggning samt resultat och eventuell rekommendation, som deltagaren tar del av vid 
avslut. Original redovisningen lämnas till remittenten senast tre veckor efter avslut, kopia 
lämnas till medremittenter och deltagaren. 

*Betydelsefulla händelser dokumenteras i AIS, Arbetsförmedlingens dokumentations verktyg 
och även ev i ÄHS, Försäkringskassans verktyg. 

*Löpande anteckningar inför redovisningen förs internt. 

*Även arbetsgivarkontakter – förfrågan om praktik, start och avslut av praktik, anställning 
samt nyregistrering eller uppdatering av arbetsgivaruppgifter dokumenteras i AIS. 

*Deltagarna fyller i utvärdering vid avslutningssamtalet. Sammanställs av personalen och 
resultatet förmedlas till Samordningsförbundet med hjälp av ett statistiskt verktyg 4 ggr/år.  

*Statistik förs genom DIS (fram till och med juni 2011) samt SUS och redovisas den sista varje 
månad. 

Framgångsfaktorer 

-Stöd från respektive chefer, styrelse och beredningsgrupp. 

-Vår samverkan kan tillgodose målgruppens komplexa behov. Samverkan – ett naturligt sätt 
att arbeta. 

-Goda relationer och ett allt större nätverk med arbetsgivare. 

-Gott samarbete med handläggare på samverkande myndigheter. 

-Det bemötande och förhållningssätt vi eftersträvar och redan beskrivit. 

-Gruppverksamheten berikar och utvecklar. 

-Kontinuerlig utveckling och lärande inom insatsen. 

-Dokumenterade metodbeskrivningar ger en replikerbar metod. 

-Småskalighet vilket ger oss möjlighet att se helheten samt lära känna alla deltagare, för att 
kunna vara bollplank åt varandra, stötta upp vid behov och vara ett team. 

-Kvalitet före kvantitet: Målgruppen behöver mycket tid och engagemang för at nå ett gott 
resultat. En väl använd tid för kontakt, kommunikation och samspel skapar förtroende och 
trygghet, möjliggör behovsanpassning och allt detta ger en grogrund för anställning! 


