
 

SAMORDNINGSFÖRBUNDET, Per Adler, september 2010. Sida 1 

 

 

 

 

 

Utvärdering  
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Samordningsförbundet i Kalmar län bildades 1 oktober 2005 för att utveckla den 

finansiella och politiska samordningen inom rehabiliteringsområdet. 

Samordningsförbundet bedriver inom ramen för FINSAM (finansiell samordning av 

rehabiliteringsinsatser) projekt för att genom samordning av myndigheters resurser öka 

anställningsbarheten hos personer med långvarig arbetslöshet och/eller sjukskrivning 

och minska beroendet av offentlig försörjning.  Målgruppen är personer i förvärvsaktiv 

ålder. Unga personer med behov av samordnade insatser prioriteras. Medlemmar i 

förbundet är Försäkringskassan, Landstinget i Kalmar län, Arbetsförmedlingen och 

samtliga tolv kommuner i länet. Nu utvärderas sex av dessa projekt;  
 

 Kalmar Arbetsrehab (KARB) i Kalmar projekttid 070901 - 101231 

 NET-rehab i Nybro, Emmaboda och Torsås projekttid 071201 - 101130 

 Brokraft Öland i Mörbylånga  projekttid 080101 - 101231 

 Arbetsrehab Borgholm  projekttid 080601 - 110531 

 Nykraft i Oskarshamn, Högsby och Mönsterås projekttid 071201 - 110131 

 Tillbaka i arbete (TIA) i Kalmar  projekttid 080601 - 110531 
 

Utvärderingen har gjorts på uppdrag av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar 

län av tjänstemannen Per Adler vid förbundet med stöd av Agnetha Hammerin vid 

FOKUS Kalmar län inom Regionförbundet i Kalmar län. 

Utvärderingen utgörs av två undersökningar, dels en brukarundersökning, dels en 

undersökning riktad till samverkande myndigheter och projektpersonal. Genom att göra 

denna utvärdering vill Samordningsförbundet få kunskap om hur projektens aktiviteter 

och processer har upplevts av deltagare respektive samverkande myndigheter och 

projektpersonal.  

     Den utvärdering (Del 1) som Du nu håller i din hand utgör resultat av 

brukarundersökningen som är en enkät där deltagarna i de sex projekten har besvarat 

frågor om hur de har upplevt första mötet med projektet, frågor om stöd under 

projekttiden, personlig utveckling och påverkansmöjligheter i projektet samt hur de har 

upplevt myndigheternas samordning. De har besvarat femton frågor med givna 

alternativ som kombinerats med öppna svar.   

     Avslutningsvis vill jag tacka alla deltagare som besvarat enkäten. 
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Undersökningen är en totalundersökning. Den omfattar samtliga deltagare, som under 

perioden 1 januari 2009 – 30 juni 2010 har slutat i något av de sex projekten. Totalt 302 

personer. Enkäten
1
 besvarades av 136 deltagare. Svarsfrekvensen är 45 procent. Fråge-

formulären skickades per post till deltagarna i juni 2010, med påminnelse under augusti. 

Svaren sändes i bifogad frankerat kuvert till Fokus Kalmar län. Inga personuppgifter har 

förekommit. 

    Svarsfrekvensen är inte tillräckligt hög för att kunna dra generella slutsatser av 

resultat. Resultat kan således endast betraktas med vetskapen om att svarsfrekvensen är 

låg. Det är också angeläget att beakta att svarsfrekvensen per projekt varierar. Därmed 

får projekten olika stort genomslag på resultatet. Det är sannolikt att undersökningen 

hade redovisat ett annat resultat om svarsfrekvensen hade varit högre. Då populationen i 

varje projekt är låg redovisas deltagarnas svar endast sammantaget för samtliga sex 

projekten. Anledningen härtill är att minska risken för att enskilda personers svar 

identifieras. Det är också anledningen till att svar inte redovisas utifrån hur män 

respektive kvinnor har svarat.  Enkäten har besvarats av 48 män (35 procent) och 88 

kvinnor (65 procent). Vid redovisningen i tabellform redovisas svar i antal. Svar i andel 

redovisas i diagram. Det interna bortfallet består av uteblivna svar eller felaktigt ifyllda 

svar per fråga och redovisas i fotnot per fråga. Andelarna anges utan decimaler. Detta är 

anledningen till att summan av andelarna inte alltid blir 100.  

 

Svarsfrekvens per projekt 

Redovisningen inleds med en sammanställning över hur inkomna svar fördelar sig 

mellan projekten. Av dem som har besvarat enkäten utgör svaren från deltagarna i 

KARB högst andel och svaren från deltagarna i Brokraft utgör lägst andel. En knapp 

fjärdedel av samtliga besvarade enkäter kommer från deltagare i KARB och 10 procent 

från Brokraft. Däremot är svarsfrekvensen inom respektive projekt högst i projekt TIA, 

där det är 85 procent av deltagarna som har besvarat enkäten och lägst i projekt Nykraft. 

Inom de övriga projekten varierar svarsfrekvensen mellan 32 procent och 51 procent.  

 
Tabell 1:   

 

                                                           
1
 Frågeformulär, se bilaga. 

Projekt Antal 
utskickade 
enkäter 

Antal 
svar 

Svarsfrekvens 
inom resp. 
projekt 

Andel av 
totalt in-
komna svar 

KARB 65 33 51 24 

NET 70 27 39 20 

Brokraft 37 14 38 10 

B-holm    41 19 46 14 

Nykraft 62 20 32 15 

TIA 27 23 85 17 

Summa 302 136 - 100 % 

GENOMFÖRANDE 
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Diagram 1. 

 

 

 

 

Redovisningen av resultat inleds med en sammanställning av hur länge deltagarna som 

har besvarat enkäten hade saknat arbete och/eller hade varit sjukskrivna innan de började 

i projektet, hur länge de hade deltagit i projektet innan de avslutade, deras hälsotillstånd 

och inställning till projektet när de började respektive när de besvarade enkäten. 

    Härefter redovisas vad deltagarna har tyckt varit bra respektive vad de anser utgör 

förbättringsområden, hur deltagarna upplevt första mötet med projektet, i vilken grad de 

har upplevt stöd från projektpersonal, myndigheter och familj/omgivning, i vilken grad de 

har upplevt att de har fått en personlig utveckling i projektet samt om de har känt sig 

delaktiga och känt att de har kunnat påverka utformningen av sin arbetslivsinriktade 

rehabilitering.  

 

BAKGRUNDSVARIABLER 

Hur lång tid innan du började projektet var du arbetslös? (Fråga 3) 

Tabellen och diagrammet nedan visar hur lång tid deltagarna hade varit arbetslösa innan 

de påbörjade projekten. Av deltagarna var det 42 procent som hade varit utan arbete upp  

till två år. Lika hög andel hade saknat arbete i mer än två år, medan 17 procent har angivit 

att de inte var arbetslösa innan de började i ett av projekten. Vid närmare granskning av  

den sistnämnda gruppen framgår att flertalet av dem (12 personer) i fråga 4 angav att de 

hade varit sjukskrivna innan de började i något av projekten.  

REDOVISNING AV RESULTAT 
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Tabell 2.  

Tid utan 
arbete 

Antal 
deltagare 

Andel 
deltagare 

0-1 år 20 16 
1-2 år 33 26 
2-3 år 16 13 
3-4 år 10 8 
>4 år 27 21 
Inte alls  21 17 
Samtliga 1272 100 % 

 

 

 

Diagram 2. 
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 Internt bortfall 9.  
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  Hur lång tid innan du började projektet var du sjukskriven? (Fråga 4) 

Tabellen och diagrammet nedan visar hur lång tid deltagarna hade varit sjukskrivna 

innan de började i något av projekten. Av deltagarna var det 22 procent som hade varit 

sjukskrivna upp till två år. Andelen som hade varit sjukskrivna under längre tid än två år 

var 34 procent, medan 43 procent har angivit att de inte alls hade varit sjukskrivna innan 

de började i något av projekten. Vid närmare granskning av den sistnämnda gruppen 

framgår att flertalet av dem (51 personer) i fråga 3 angav att de hade varit arbetslösa 

innan de började.  

    Av undersökningen framgår att 43 procent (56 personer) av dem som har besvarat 

enkäten inte har varit sjukskrivna över huvud taget och att 21 procent (27 personer) har 

varit sjukskrivna under längre tid än fyra år. 

 
Tabell 3.  

Tid utan 
arbete 

Antal 
deltagare 

Andel 
deltagare 

0-1 år 21 16 
1-2 år 8 6 
2-3 år 10 8 
3-4 år 7 5 
>4 år 27 21 
Inte alls  56 43 
Samtliga 1293 100 % 

 

 

 

Diagram 3. 
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 Internt bortfall 7. 
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Både utan arbete och sjukskriven 

När resultat från  fråga 3 om tid i arbetslöshet sammanförs med resultat från fråga 4 om 

tid med sjukskrivning framgår att av dem som har besvarat enkäten är det 37 procent 

(51 deltagare) som både saknade arbete och var sjukskrivna innan de började i något av 

projekten. Av dem var det 14 personer som hade haft denna situation i mer än fyra år. 

 

 

 Hur lång tid har du deltagit i projektet? (Fråga 5) 

Tabellen och diagrammet nedan visar hur lång tid deltagarna hade deltagit i projektet 

när de slutade. Ett av målen för Samordningsförbundet i Kalmar län har varit att 

deltagare under högst ett år skall kunna delta i ett projekt. Undersökningen visar att 

knappt 75 procent av deltagarna hade deltagit kortare tid än 12 månader och 24 procent 

(32 deltagare) behövde längre tid än ett år.  

 
Tabell 4. 

Tid i 
projektet 

Antal 
deltagare 

Andel 
deltagare 

0-3 mån 31                       23 
4-6 mån 24                         18 
7-9 mån 11                       8 
10-12 mån 36                        27 
> 12 mån 32                    24 
Samtliga 1344 100 % 

 

 

 

Diagram 4. 
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 Internt bortfall 2. 
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Hur upplevde du att ditt hälsotillstånd var när du började i projektet? 
(Fråga 11 c) 

Tabellen och diagrammet nedan visar hur deltagarna upplevde att deras hälsotillstånd 

var när de började i projektet. Undersökningen visar att 61 procent (81 personer) av 

deltagarna uppger att de mådde dåligt eller mycket dåligt när de började i projektet och 

att 39 procent (52 personer) anger att deras hälsotillstånd var bra eller mycket bra. 

 
Tabell 5. 

Upplevt hälsotillstånd Antal deltagare Andel 
deltagare 

Mycket dåligt 30 23 
Dåligt 51 38 
Bra 41 31 
Mycket bra 11 8 
Samtliga 1335 100 % 

 

 

  

Diagram 5. 
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 Internt bortfall 3. 
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Har ditt hälsotillstånd förändrats under din tid i projektet? (Fråga 11 d) 

Tabellen och diagrammet nedan visar om och i så fall hur deltagarna upplevde att deras 

hälsotillstånd hade förändrats under tiden i projektet. Det är viktigt att uppmärksamma 

att frågan inte ger svar på om det är deltagandet i projektet som har bidragit till 

eventuell förändring. Bland svarsalternativen saknas dessutom alternativet ”oförändrat 

hälsotillstånd.” 

     Av deltagarna svarar 17 procent att deras hälsotiillstånd hade försämrats under 

projekttiden. Däremot uppger 83 procent av deltagarna att de mår bättre eller mycket 

bättre jämfört med när de började i projektet. 

     Orsakerna till att deltagarna upplever att hälsotillståndet har förbättrats från att det 

var 39 procent som svarade att de mådde bra eller mycket bra när de började i projektet  

till  att det var 83 procent som gjorde det när de slutade kan naturligtvis ha flera 

orsaker. Det går följaktligen inte att utläsa i vilken utsträckning som deltagandet i 

projektet kan ha bidragit till förändringen.  

     I frågan efterfrågas deltagarnas synpunkter på vad som förbättrats. Flera svarar att 

de har blivit psykiskt starkare och fått bättre självförtroende.  Några framhåller att de 

genom projektet  vågar ta mer ansvar och har fått en personlig utveckling. Många 

deltagare uppger att det har varit värdefullt att komma ut i praktik eller arbete och detta 

har medfört att de psykiskt mår mycket bättre även om de har ont, har somatiska 

problem. 

      På frågan vad som kan förbättras efterlyses bland annat mer och tätare träffar i sin 

arbetsrehabilitering.  Några kommenterar att det behövs bättre planering så de vet vad 

som ska hända.  

 
Tabell 6.  

Upplevt hälsotillstånd Antal deltagare Andel deltagare 
Mycket sämre 6 5 
Sämre 14 12 
Bättre 67 58 
Mycket bättre 29 25 
Samtliga 1166 100 % 
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 Internt bortfall 20. Svarsalternativet ”Oförändrat” saknas. Frågan är även felformulerad. Den ger inte svar på  

   om projektet har bidragit till den eventuella förändringen eller ej. Frågan behöver omformuleras om  

   undersökningen upprepas, i andra projekt.  
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Diagram 6. 

 

 

Vilken var din inställning till projektet när du började? (Fråga 6) 

Tabellen och diagrammet nedan visar vilken inställning deltagarna hade till projektet 

när de började. Majoriteten av deltagarna 78 procent som besvarade enkäten var 

positiva eller mycket positiva, medan 22 procent var negativa eller mycket negativa. Vi 

frågade även om vilken inställning de har till projektet idag, när de har slutat (fråga 14). 

För att underlätta för läsaren redovisas fråga 14 nedan. 

 
Tabell 7. 

Inställning vid start  Antal deltagare Andel deltagare 
Mycket negativ 4 3 
Negativ 26 19 
Positiv 85 63 
Mycket positiv 20 15 
Samtliga 1357 100 % 
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 Internt bortfall 1. 
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Diagram 7. 

 

Vilken är din inställning till projektet idag? (Fråga 14) 

Tabellen och diagrammet nedan visar vilken inställning deltagaren har till projektet 

idag. Svaren visar att andelen deltagare som är negativa eller mycket negativa till 

projektet vid tidpunkten för enkätens genomförande, har sjunkit från 22 procent till 8 

procent. 

   Frågorna om deltagarnas inställning till projektet väcker ytterligare frågor, bland annat 

frågan om vilka som har besvarat enkäten. Är det övervägande positiva eller 

övervägande negativa deltagare som har svarat. Då svarsfrekvensen endast är 45 procent 

är det en berättigad fråga, nödvändig att beakta vid bedömningen av resultat. 
 

Tabell 8. 

Inställning idag  Antal deltagare Andel deltagare 
Mycket negativ 3 2 
Negativ 8 6 
Positiv 63 49 
Mycket positiv 55 43 
Samtliga 1298 100 % 
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 Internt bortfall 7. 
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Diagram 8. 

 

 

FÖRSTA MÖTET 

Hur upplevde du första mötet med projektet? (Fråga 7 a) 

Tabellen och diagrammet nedan visar hur deltagarna upplevde första mötet med 

projektet. Av de som har besvarat frågan svarar majoriteten, 89 procent,  att första mötet 

med projektet kändes bra eller mycket bra.  

      I frågans öppna svar om vad som var bra och vad som kan förbättras i första mötet 

uppger deltagarna huvudsakligen att de vid första mötet blev mycket gott bemötta.  

Många lyfter fram att att de erhöll bra information och att de kände sig lyssnade på. 

Flera deltagare kommenterar att samarbetet har varit positivt och att det redan från 

början varit en bra samverkan från myndigheternas sida.  Deltagare skriver att de har 

känt en trygghet redan från början.  

    Det som kan förbättras vid första mötet uppger några deltagare är att de önskar en 

bättre information vad projektet går ut på och vad man som deltagare förväntas göra.  

En deltagare skriver: förstod inte vad det innebar att gå här, kände mig inslängd i det. 

 

Tabell 9. 

Första mötet  Antal deltagare Andel deltagare 
Mycket dåligt 0 0 
Dåligt 14 11 
Bra 75 56 
Mycket bra 44 33 
Samtliga 1339 100 % 
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 Internt bortfall 3. 
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Diagram 9. 

 

 

FRÅGOR OM STÖD 

Nedan redovisas svar på frågor till deltagarna om de har upplevt att de har fått stöd i 

projektet.  Frågorna om stöd handlar om stöd från personal i projektet, stöd från 

personal på praktikplats, från andra deltagare samt från handläggarna inom de 

samverkande myndigheterna. Avsnittet om stöd avslutas med en redovisning av frågans 

öppna svar, där deltagare har lämnat sina synpunkter om vad som har varit bra och vad 

som kan förbättras när det gäller stöd till dem. 
 

Hur har du upplevt stödet från personal i projektet? ( Fråga 8 a) 

Tabellen och diagrammet nedan visar hur deltagarna har upplevt stödet från personal i 

projektet.  Majoriteten av de som har besvarat enkäten svarar 95 procent av dem att 

stödet från projektpersonalen har varit bra eller mycket bra.  

 
Tabell 10. 

Upplevt stöd från 
personal i projektet 

Antal deltagare Andel deltagare 

Mycket dåligt 0 0 
Dåligt 7 5 
Bra 51 38 
Mycket bra 76 57 
Samtliga 13410 100 % 
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 Internt bortfall 2. 
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Diagram 10. 

 

 

Hur har du upplevt stödet från personal på praktikplats? (Fråga 8 b ) 

Tabellen och diagrammet nedan visar hur deltagare har upplevt stöd från personal på 

praktikplatsen. Av de 94 personer som har besvarat frågan upplever 92 procent att de 

har fått bra eller mycket bra stöd från personalen på praktikplatsen.  

 
Tabell 11. 

Upplevt stöd från personal 
på praktikplats 

Antal deltagare Andel deltagare 

Mycket dåligt 1 1 
Dåligt 7 7 
Bra 41 44 
Mycket bra 45 48 
Samtliga 9411 100 % 
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 Internt bortfall 42. Av dessa svarar 38 deltagare att de inte har haft någon praktikplats. 
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Diagram 11. 

 

 

Hur har du upplevt stödet från andra deltagare? (Fråga 8 c ) 

Tabellen och diagrammet nedan visar hur deltagare har upplevt stöd från andra 

deltagare.  Majoriteten, 92 procent, av dem som har besvarat frågan har svarat att de har 

upplevt att de har fått ett bra eller mycket bra stöd från andra deltagare. 

 
Tabell 12. 

Upplevt stöd från 
andra deltagare 

Antal deltagare Andel deltagare 

Mycket dåligt 1 1 
Dåligt 8 7 
Bra 75 64 
Mycket bra 33 28 
Samtliga 11712 100 % 
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 Internt bortfall 19. 
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Diagram 12. 

 

 

Deltagarnas svar på vad som var bra och vad som kan förbättras vad gäller 
stöd från projektens personal, praktikplats och andra deltagare                 
(öppna svar på frågorna 8 a-8 c) 
 

Deltagarna beskriver i sina kommentarer till frågorna att de har haft en bra 

kommunikation med personal i projekten och på praktikplatserna. Personal har lyssnat 

på dem och varit öppna och positiva i bemötandet. En deltagare lyfter fram att stödet har 

varit individanpassat. En annan deltagare skriver att kontakten mellan handledare och 

praktikplats fungerat bra. Några deltagare skriver att det har varit en bra öppenhet. Att 

det har varit bra att ha lärt känna handledaren för att kunna arbeta bra ihop, vilket varit 

väldigt positivt. Flera av deltagarna skriver att det har varit värdefullt att träffa andra 

personer som är i samma situation som de själva är i.  Deltagarna beskriver att mötet 

med andra deltagare har utgjort ett bra stöd i sin situation.  

Några deltagare skriver att vad som kan förbättras är att inte låta saker dra ut på tiden 

och några deltagare vill att det finns fler och bättre praktikplatser och att deltagare ska 

ges möjlighet att rotera på praktikplatserna och mellan praktikplatser 
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Hur har du upplevt stödet från handläggare, försäkringskassan (Fråga 9 a) 

Tabellen och diagrammet nedan visar hur deltagare har upplevt att de har fått stöd från 

handläggare på försäkringskassan. Drygt en femtedel, 22 procent eller 20 personer, 

anger att de har upplevt stödet som dåligt eller mycket dåligt. Majoriteten, 79 procent 

eller 73 personer, svarar att stödet från handläggarna har varit bra eller mycket bra. 

 
Tabell 13. 

Upplevt stöd från FK Antal deltagare Andel deltagare 
Mycket dåligt 8 9 
Dåligt 12 13 
Bra 49 53 
Mycket bra 24 26 
Samtliga 9313 100 % 

 

 

 

Diagram 13. 
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 Internt bortfall 43. Det är tjugonio personer som  har angivit att det inte har varit aktuellt med kontakt med  

    handläggare, inom FK. 
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Hur har du upplevt stödet från handläggare, arbetsförmdelingen?       
(Fråga 9b) 
 

Tabellen och diagrammet nedan visar hur deltagare har upplevt stöd från handläggare på 

arbetsförmedlingen. Drygt en fjärdedel, 26 procent motsvarande 29 deltagare, svarar att 

stödet har varit dåligt eller mycket dåligt, medan 73 procent, 79 deltagare, svarar att 

stödet från handläggarna har varit bra eller mycket bra. 

 
Tabell 14. 

Upplevt stöd från AF Antal deltagare Andel deltagare 
Mycket dåligt 7 6 
Dåligt 22 20 
Bra 49 45 
Mycket bra 30 28 
Samtliga 10814 100 % 

 

 

 

Diagram 14. 
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 Internt bortfall 28. Det är tjugofem personer som har angivit att det inte har varit aktuellt med kontakt med  

    handläggare inom AF. 
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Hur har du upplevt stödet från handläggare, socialförvaltningen eller 
arbetsmarknadsenheten? (Fråga 9 c ) 
Tabellen och diagrammet nedan visar hur deltagare har upplevt stöd från handläggare på 

kommunens socialförvaltning eller arbetsmarknadsenhet. Knappt en fjärdedel, 24 

procent motsvarande 18 deltagare, svarar att stödet har varit dåligt eller mycket dåligt, 

medan 76 procent, 56 deltagare, svarar att stödet från handläggarna har varit bra eller 

mycket bra. 

 

Tabell 15. 

Upplevt stöd från 
Soc.förv/arb.marknadsenhet 

Antal deltagare Andel deltagare 

Mycket dåligt 4 5 
Dåligt 14 19 
Bra 36 49 
Mycket bra 20 27 
Samtliga 7415 100 % 

 

 

 

Diagram 15. 
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 Internt bortfall 62.  Det är femtiotre personer som har angivit att det inte har varit aktuellt med kontakt med  

    handläggare inom socialförvaltning eller arbetsmarknadsenhet.. 
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Hur har du upplevt stödet från dina kontakter inom landstinget? (Fråga 9d) 

Tabellen och diagrammet nedan visar hur deltagare har upplevt stöd från sina kontakter inom 

landstinget. Medan 13 procent motsvarande 11 deltagare svarar att de har fått ett dåligt eller 

mycket dåligt stöd från personal inom landstinget, svarar 87 procent (70 deltagare) att stödet de 

har fått har varit bra eller mycket bra. 
 
Tabell 16. 

Upplevt stöd från 
landstinget 

Antal deltagare Andel deltagare 

Mycket dåligt 2 2 
Dåligt 9 11 
Bra 37 46 
Mycket bra 33 41 
Samtliga 8116 100 % 

 

 

 

Diagram 16. 
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 Internt bortfall 55. Det är fyrtionio personer som har angivit att det inte har varit aktuellt med kontakter inom  

    Landstinget. 
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Deltagarnas svar på vad som var bra och vad som kan förbättras vad gäller 
stöd från myndigheterna  (öppna svar på frågorna 9 a-9 d) 

 

Ett citat från en deltagares svar är följande: Fick stöd från alla instanser. Känns som att 

min arb.rehab ”skräddarsys” åt mig på ett utmärkt sätt.  

Flera deltagare skriver att de upplever att samarbetet mellan parterna har varit bra och 

de har blivit lyssnade på. Två andra citat från deltagarna är:  Arbetsförmedlingen bryr 

sig, peppar och lugnar och Bra att soc. hjälpte till att jag kom ut bland folk igen. 

    När det gäller förbättringsområden anges att informationen kan bli bättre, liksom 

myndigheters tillgänglighet. Ytterligare två citat: Från FK lite tydligare info vad som 

gäller vid sjukskrivning om man tex vill studera och Tillgängligheten från FK och 

Landsting kan förbättras. Bättre ekonomiskt stöd i samband med praktik var också ett 

område för förbättring som en deltagare pekade på.  

 

  

Hur har du upplevt stödet från din familj? (Fråga 10 a) 

Tabellen och diagrammet nedan visar hur deltagare har upplevt stöd från sin familj 

under sin arbetslivsinriktade rehabilitering. Det är 12 procent av deltagarna (16 

personer) som svarar att stödet från familjen har varit dåligt eller mycket dåligt. För 88 

procent (115 personer) har familjens stöd varit bra eller mycket bra. 

 
Tabell 17. 

Upplevt stöd från 
familj 

Antal deltagare Andel deltagare 

Mycket dåligt 5 4 
Dåligt 11 8 
Bra 48 37 
Mycket bra 67 51 
Samtliga 13117 100 % 
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 Internt bortfall 5. 
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Diagram 17. 

 

 

Hur har du upplevt stödet från din omgivning? (Fråga 10b) 

Tabellen och diagrammet nedan visar hur deltagare har upplevt stöd från sin omgivning. 

Det är 18 procent av deltagarna (23 personer) som svarar att stödet från omgivningen 

har varit dåligt eller mycket dåligt och det är 82 procent (108 personer) som har känt ett 

bra eller mycket bra stöd från sin omgivning. 

 
Tabell 18. 

Upplevt stöd från 
omgivningen 

Antal deltagare Andel deltagare 

Mycket dåligt 4 3 
Dåligt 19 15 
Bra 72 55 
Mycket bra 36 27 
Samtliga 13118 100 % 
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 Internt bortfall 5. 
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Diagram 18. 

 

 

Deltagarnas svar på vad som var bra och vad som kan förbättras vad 
gäller stöd från familj och omgivning (öppna svar på frågorna 10 a-10 b) 
 

Följande citat har hämtats ur svaren från deltagarna: 

 Med hjälp av min handläggare på projektet kunde delar av min familj få mer insikt. 

De hade svårt att förstå graden av mitt sjukdomstillstånd och trodde därför att jag 

kunde mer än jag gjorde. 

 Omgivningen tror och har uppmuntrat mig att fortsätta. 

 Dom är glada att jag gjort något. 

 Delade med mig av all info till familj och fick stöd.  
 

Några citat från deltagare som anser att vissa saker kan förbättras vad gäller stöd från 

familj och omgivning. 

 Omgivningen bör få mer stöd från projektet. 

 Viktigt att involvera familjen, ta det på allvar och tidigt i projektet. En form av 

anhörigstöd. 
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FRÅGOR OM PERSONLIG UTVECKLING 

 

Upplever du att du har utvecklats under tiden som du har deltagit i projektet? 
(Fråga 11 a) 
 

Tabellen och diagrammet nedan visar om deltagare upplevt att de har utvecklats under 

tiden som de har deltagit i projektet. Av samtliga som har besvarat enkäten svarar 16 

procent (20 personer) att de knappast eller inte alls har upplevt någon personlig 

utveckling när de har deltagit i projekten. För 85 procent (112 personer) av de svarande 

har tiden i projketen i någon mån eller i hög grad inneburit en personlig utveckling.  

 
Tabell 19. 

Personlig utveckling Antal deltagare Andel deltagare 
Nej, inte alls 10 8 
Nej, knappast 10 8 
Ja, i någon mån 71 54 
Ja, i hög grad 41 31 
Samtliga 13219 100 % 

 

 

 

Diagram 19. 
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 Internt bortfall 4. 
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Upplever du att du är bättre förberedd inför ett arbete efter att ha deltagit i 
projektet? (Fråga 11 b) 
 

Tabellen och diagrammet nedan visar om deltagare har upplevt att de är bättre 

förberedda inför ett arbete efter att ha deltagit i projektet. Undersökningen visar att 28 

procent av deltagarna (37 personer) anser att de knappast eller inte alls är bättre 

förberedda inför ett arbete efter att ha deltagit i projektet. Däremot svarar 72 procent av 

samtliga (95 personer) att de i någon mån eller i hög grad upplever att de är bättre 

förberedda. 

 
Tabell 20. 

Bättre förberedd inför 
ett arbete 

Antal deltagare Andel deltagare 

Nej, inte alls 11 8 
Nej, knappast 26 20 
Ja, i någon mån 57 43 
Ja, i hög grad 38 29 
Samtliga 13220 100 % 

 

 

 

Diagram 20. 
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 Internt bortfall 4. 
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FRÅGOR OM DELAKTIGHET OCH PÅVERKANSMÖJLIGHETER 

Har du känt dig delaktig och kunnat påverka utformningen i din 
arbetsrehabilitering? (Fråga 12) 
 

Tabellen och diagrammet nedan visar om deltagare har känt sig delaktiga och känt att de 

har kunnat påverka utformningen i sin arbetsrehabilitering. Det är 18 procent (23 

personer) som anger att de knappast eller inte alls har känt sig delaktiga och kunnat 

påverka utformningen i sin arbetsrehabilitering. Av samtliga har 82 procent (103 

personer) i någon mån eller i hög grad känt sig delaktiga och att de har kunnat påverka 

sin arbetsrehabilitering. 

 
Tabell 21. 

Delaktighet och 
påverkan 

Antal deltagare Andel deltagare 

Nej, inte alls 8 6 
Nej, knappast 15 12 
Ja, i någon mån 60 48 
Ja, i hög grad 43 34 
Samtliga 12621 100 % 

 

 

 

Diagram 21. 
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 Internt bortfall 10. 
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Hur har du upplevt de gemensamma mötena med dina handläggare och 
handledare? (Fråga 13 a) 
 

Tabellen och diagrammet nedan visar hur deltagare har upplevt de gemensamma 

mötena med sina handläggare inom myndigheterna och projektets handledare. Av 

samtliga svarande är det 11 procent, det vill säga 13 personer, som har upplevt att de 

gemensamma mötena har varit dåliga eller mycket dåliga. Däremot är det 89 procent 

(112 personer) som har upplevt dem som bra eller mycket bra.  

Tabell 22. 

Gemensamma möten Antal deltagare Andel deltagare 
Mycket dåligt 2 2 
Dåligt 11 9 
Bra 63 50 
Mycket bra 49 39 
Samtliga 12522 100 % 

 

 

 

Diagram 22. 
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 Internt bortfall 11. Det är åtta personer som har angivit att det inte har varit aktuellt med gemensamma möten. 
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Deltagarnas svar på vad som var bra och vad som kan förbättras vad 
gäller de gemensamma mötena (öppna svar på fråga 13) 
 

Deltagarna har bland annat svarat följande om vad de har upplevt som bra i de 

gemensamma mötena. Här följer ett citat hämtat ur en deltagares svar:  Stöd, support, 

skräddarsydd rehab, omtanke, utmärkt bemötande, stor kunnighet att handskas med 

människor osv. 

    Flera deltagare lyfter fram att det har varit bra att alla inblandade parter har varit 

samlade och med på de gemensamma mötena. Deltagare skriver att de i mötena har känt 

sig respekterade och att det har varit värdefullt med den gemensamma planeringen. 

Några ledord som lyfts fram bland deltagarnas kommentarer är; ärlighet, 

tillmötesgående, peppning, möten lagom ofta, men framför allt handlar kommentarerna 

om att mötena har inneburit att planeringen av deltagarens rehabilitering har varit 

individuell;  

 Samarbetade kring arbetstakten och utifrån mina intressen o erfarenheter för att 

utvecklas. 

 Varit den som samtalat inte varit den som samtalats om. 

 

Tre förbättringsområden som deltagare pekar på är mindre resultatinriktade möten och 

tätare avstämningar samt att myndigheterna också gör uppföljningar efter att deltagaren 

har slutat i projektet. 

 

 

Sammanställning av deltagarnas erfarenheter från projekten (Fråga 15) 

Avslutningsvis ombads deltagarna som besvarade enkäten att skriva ner sina tankar om 

erfarenheterna från att ha deltagit i arbetslivsinriktad rehabilitering.  Flera av deltagarna 

skriver att projektet har inneburit att de har fått arbete och en bättre livskvalité. Personal    

på myndigheter och handledare i projekten har lyssnat och varit mycket kompetenta och 

hjälpsamma. Man har fått bra coaching inför framtiden och framtida arbete. 

Ett citat från en deltagare:   

                                                                                                                               

 Bra personal med kunskap om människor och som tror och har förståelse om dålig 

självkänsla. Idésprutor! Har fått många tips om allt som rör arbete och hur man 

förhåller sig till folk. Varit mycket svårt att komma tillbaka till arbetslivet efter en 

lång sjukperiod på nästan 10 år. Hade i stort sett gett upp allt hopp men nu ser jag 

ljust på framtiden och önskar att många fler kan få hjälp och stöd i liknande projekt 

och det får leva kvar i framtiden. Detta var det jag saknade mest efter så lång tid 

hemma. Det är nästan omöjligt att bara ge sig ut i arbetssökandevärlden utan stöd 

och support, vilket tyvärr inte många förstår. Jag kom med i detta projekt då jag själv 

sökte plats där efter att jag fått nys om att det fanns. Men det var ingen inom 

myndighetsområdet som ens nämnde att något sådant fanns utan det fick jag veta på 

privat väg. Jag ville hitta ut igen men var oförmögen på egen hand. 
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Flera deltagare beskriver att de upplever att projekten individanpassas och att de anser 

att det är bra. Några deltagare framhåller också att det är positivt med gruppaktiviteter 

av olika slag och att det bidrar till att skapa gemenskap. Några betonar att de genom 

projektet har lärt sig agera i grupp, ta hänsyn etc. Andra deltagare skriver att de 

upplever att de kom in i projekten utan vara ”redo” för det.  En av deltagarna beskriver 

att det tog för lång tid i projektet innan något ”hände”.  Några deltagare upplever att 

man behöver ha möjlighet att vara längre tid på sina praktikplatser, då allt tar sin tid.En 

deltagare skriver att man mår sämre efter projekttiden än innan.  Några deltagare pekar 

på att det i en del projekt finns för lite personal. Handledarbytena har varit jobbiga 

nämner en deltagare. 

 

 

 

Det är angeläget att här påminna läsaren om att svarsfrekvensen är låg, 45 procent, och 

att slutsatserna därför inte kan generaliseras till att omfatta samtliga deltagare som har 

deltagit i projekten.  

      Undersökningen visar att knappt 75 procent av de som har besvarat enkäten hade 

deltagit kortare tid än 12 månader och 24 procent (32 deltagare) behövde längre tid än 

ett år. Det finns naturligtvis olika skäl till detta.  I målgrupperna finns deltagare med 

långvarig arbetslöshet eller sjukskrivning bakom sig och det är inte ovanligt att de 

behöver arbetslivsinriktade rehabilitering under en längre tid för att återkomma till 

arbetslivet eller för att bättre kunna stå ”rustade” inför arbetsmarknaden.  

   Svaren visar att deltagarnas inställning till projektet har förändrats över tid. Av de som 

har besvarat enkäten var 22 procent negativa eller mycket negativa (30 personer) till 

projektet när de började, men endast 8 procent var det när de slutade i projektet.  

    Av deltagarnas öppna svar framgår att deras första möte med projektet har varit 

mycket viktigt. De har fått bra information, upplevt att de har blivit lyssnade på och på 

det hela taget har de blivit gott bemötta. Det är 86 procent av deltagarna som har svarat 

att de har upplevt första mötet som bra eller mycket bra, medan 11 procent har upplevt 

det som dåligt.  

     Deltagarnas svar på frågorna om stöd visar att stödet har upplevts som bra eller 

mycket bra av de flesta. Majoriteten, 95 procent, har uppgett att det stöd som de har fått 

från projektpersonal har varit mycket bra eller bra.  Också stödet från andra deltagare 

har upplevts som bra eller mycket bra, 92 procent har angett det, liksom från familj och  

 

SAMMANFATTNING AV RESULTAT 
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omgivning. Särskilt lyfts här fram att det är viktigt att tidigt involvera familjen i 

rehabiliteringen. En deltagare liknar det vid någon form av anhörigstöd.  

     När det gäller frågorna om stödet från myndigheterna har varit bra eller mycket bra 

finns deltagarnas svar i spannet 73 procent till 89 procent. Det är här angeläget att 

notera att antalet svar varierar beroende på i vilken utsträckning deltagarna har haft 

kontakt med de olika myndigheterna.  

    Av de 132 personer som har besvarat frågan om de har upplevt att de har fått en 

personlig utveckling i projektet anger 85 procent (112 personer) att de i någon mån eller 

i hög grad har upplevt en personlig utveckling. Av dem som har besvarat enkäten anger 

dessutom 72 procent att de känner sig bättre förberedda inför ett arbete efter att ha 

deltagit i något av projekten.  

    De gemensamma mötena är projektens bärande idé för samverkan. Mötena är en 

central arena för delaktighet och påverkan. Deltagarna beskriver i sina kommentarer 

bland annat att det har varit bra när alla inblandade parter har varit samlade i 

gemensamma möten och där de också har kunnat påverka utformningen av sin 

arbetsrehabilitering.  

   Avslutningsvis visar undersökningen att majoriteten av deltagarna som har besvarat 

enkäten har positiva erfarenheter från sitt deltagande i projektet. Där deltagare har 

övervägande negativa erfarenheter har de kommenterat dessa med att det bland annat 

har varit för många handledarbyten, att tiden i projektet har varit för kort, brister i 

informationen och för få uppföljningar.  

 


