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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 2) som Du nu håller i din hand utgör resultat av undersökningen 

som är en enkät riktad till de samverkande myndigheterna och projektpersonalen. De har 

besvarat frågor som rör samverkan i projektet, projektets innehåll, dess förankring och 

nytänkande. De har besvarat tjugo frågor med givna alternativ som kombinerats med 

öppna svar.  

 

Avslutningsvis vill jag tacka er alla för att ni har besvarat enkäten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INLEDNING      
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Undersökningen är en totalundersökning. Den omfattar handläggare från de fyra samverkande 

myndigheterna och representanterna i de lokala samverkansgrupperna respektive styrgrupperna, 

som har varit involverade i något av projekten under perioden 1 januari 2009 – 30 juni 2010. Den 

omfattar även samtlig projektpersonal. Totalt har 160 omfattats av enkäten. Enkäten besvarades 

av 79 personer.
1
 Svarsfrekvensen är 49 procent. Frågeformulären skickades av verkställande 

tjänsteman per mail till ordförandena i de lokala samverkansgrupperna och till projektledarna för 

vidarebefordran till de personer som enkäten riktar sig till. Enkäten besvarades anonymt och 

sändes per post till den verkställande tjänstemannen, dock inkom även några svar via mail. 

Frågeformulären skickades ut under juni 2010 med påminnelse under augusti. 

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

Resultaten 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 svar endast 

sammantaget för de samtliga sex projekten. Anledningen härtill är att minska risken för att 

enskilda personers svar identifieras.     

   Vid redovisningen i tabellform redovisas svar i antal respektive andel. Svar i andel redovisas 

även i diagram. Resultat från ett antal frågor redovisas dessutom utifrån hur personerna inom 

respektive myndighet har svarat, liksom hur projektpersonal har svarat. Det interna bortfallet 

består av uteblivna svar eller felaktigt ifyllda svar per fråga och redovisas i fotnot per fråga. 

Andelarna anges utan decimaler. Det är anledningen till att summan av andelarna inte alltid blir 

100 procent.  

 

Svarsfrekvens per projekt 

Redovisningen inleds med en sammanställning över hur inkomna svar fördelar sig dels 

mellan projekten, dels mellan respektive myndighet och projektpersonal. Det är angeläget 

att notera att antalet myndighetspersoner som har varit involverande i respektive projekt 

och därmed haft att besvara enkäten, varierar mellan projekten. Av dem som har besvarat 

enkäten utgör svaren från Nykraft högst andel, 27 procent och svaren från deltagarna i 

TIA, 13 procent utgör lägst andel. Svarsfrekvensen inom respektive myndighet och bland 

projektpersonal redovisas under rubriken ”Svarsfrekvens bland projektpersonal och per 

myndighet.” 
 
Tabell 1.  

Projekt Antal svar Andel 
KARB 16 20 
NET 13 16 
Brokraft 10 13 
Borgholm 9 11 
Nykraft 21 27 
TIA 10 13 
Samtliga 79 100 % 

 

 

                                                           
1
 Frågeformulär, se bilaga. 

GENOMFÖRANDE 
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Diagram 1. 

 

Svarsfrekvens bland projektpersonal och per myndighet 

Tabellen nedan redovisar svarsfrekvensen bland projektpersonal och inom respektive 

myndighet. Tabellen visar även hur stor andel svaren från projektpersonal och respektive 

myndighet utgör av samtliga inkomna svar.   

    Av dem som har besvarat enkäten utgör svaren från socialförvaltning/ 

arbetsmarknadsenhet högst andel, 23 procent och svaren från försäkringskassa utgör lägst 

andel, 16 procent. Däremot är svarsfrekvensen inom respektive myndighet och bland 

projektpersonal högst inom försäkringskassan, 68 procent, och lägst inom 

socialförvaltningen/arbetsmarknadsenhet och landstinget, 40 procent.   
 
Tabell 2. 

Myndighet 
/projekt 

Antal 
utskickade 
enkäter 

Antal 
svar 

Svarsfrekvens 
inom projekt 
/myndighet 

Andel av 
totalt in-
komna svar 

FK 19 13 68 16 
AF 31 16 52 20 
Socialförv./arb.enh. 45 18 40 23 
Landsting 42 17 40 22 
Projektpersonal 23 15 65 19 
Samtliga 160 79 - 100 % 
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Redovisningen av resultat inleds med en sammanställning av vilken funktion personerna 

har haft i det projekt som de har varit involverade i och hur länge de har varit 

involverade.  Därpå följer sammanställning av svar på frågor, såväl kvantitativa som 

kvalitativa, som rör samverkan, projektets innehåll och dess förankring inom respektive 

myndighet.  
 

BAKGRUNDSVARIABLER 

Vilken är din funktion i detta projekt? (Fråga 3) 

Tabellen och diagrammet nedan visar vilken funktion de som har besvarat enkäten har 

haft i det projekt som de har varit involverade i. Undersökningens resultat utgörs till 33 

procent av svar från handläggare, 27 procent från representanter i lokal samverkansgrupp, 

21 procent på svar från projektpersonal, 10 procent från annan funktion (ex. personal vid 

tränings- och praktikplatser) samt 9 procent från styrgrupp. 

Tabell 3.  

Funktion Antal Andel 
Handläggare 26 33 
Projektpersonal 17 21 
Lokal samverkansgrupp 21 27 

   Styrgrupp 7 9 
Annan 8 10 
Samtliga 79 100 % 

 

 

Diagram 2.  

 

REDOVISNING AV RESULTAT 
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Hur lång tid har du varit delaktig/involverad i projektet? (Fråga 4) 

Tabellen och diagrammet nedan visar hur lång tid de som har besvarat enkäten har varit 

involverade i projektet. Svaren redovisas först, i antal respektive andel (tabell 4 och 

diagram 3), därefter redovisas svaren utifrån var de svarande arbetar (tabell 5). 

   Svaren visar att 45 procent dem som har besvarat enkäten har varit involverade i 

projektet upp till två år, medan huvuddelen av de svarande har varit involverade under 

längre tid än två år, 55 procent. 
 

Tabell 4. 

Tid i 
projektet 

Antal Andel 

0-1 år 14 18 
1-2 år 21 27 

2-3 år 37 47 

3-4 år 2 3 

4 år eller 
längre 

4 5 

Samtliga 782 100 % 

 

 

Diagram 3. 

Var arbetar du och hur lång tid har du deltagit/varit involverad i projektet?  
(Fråga 3 och 4) 

I tabellen nedan redovisas var de som har svarat arbetar och hur lång tid de har deltagit 

eller varit involverad i projektet. Svaren redovisas endast i antal. Svaren visar att bland 

projektpersonal har fleratalet varit involverade två år eller längre, medan svaren från 

myndigheterna visar att flertalet av dem har varit involverade upp till tre år.  

 

 

                                                           
2
 Internt bortfall 1. 



 

SAMORDNINGSFÖRBUNDET, Per Adler, september 2010.   
7 

Tabell 5. Antal. 

Tid i 
projekt 

FK AF Soc.förv./ 
Arb.markn 

Lands
-ting 

Projekt Samtliga 

0-1 år 2 3 5 3 1 14 
1-2 år 3 7 3 8 0 21 
2-3 år 6 5 10 4 12 37 
3-4 år 1 0 0 0 1 2 
4 år el. 
längre  

0 1 0 2 1 4 

Samtliga 12 16 18 17 15 783 

 

 

FRÅGOR SOM RÖR SAMVERKAN 

Nu följer redovisning av resultat från frågor om inställning till remiss-

/antagningsförfarande, viktigaste framgångsfaktorerna i samverkan och om det har 

funnits hinder i samverkan. 
 

Vilken inställning har du till remiss-/antagningsförfarandet? (Fråga 5) 

Tabellen och diagrammet nedan visar hur de som har besvarat enkäten anser att remiss/ 

antagningsförfarandet har fungerat. Svaren redovisas först, i antal respektive andel (tabell 

6 och diagram 4), därefter redovisas svaren utifrån var informanterna arbetar (tabell 7). 

   Svaren visar att majoriteten, 85 procent, av dem som har besvarat frågan anser att 

remiss-/antagningsförfarandet har varit bra eller mycket bra. 

   I frågans öppna svar har de svarande gjort förtydliganden. Flera personer skriver att 

uppläggningen av remissförfarandet flera gånger har förändrats under projektets gång och 

då till det bättre. Några samverkansaktörer lyfter fram att projektets tillgänglighet har 

varit ett plus. Bland annat skriver de att det har räckt med ett telefonsamtal till projektet, 

för att aktualisera en deltagare. Från flera svarande betonas att man har utvecklat bra 

rutiner för remissförfarandet och att det efter hand har blivit en tydlighet i syfte och mål 

för remissen. 

   För några av de svarande är dock erfarenheterna från remiss-/antagningsförfarandet att 

det har fungerat dåligt. Här anges att förfarandet har haft en negativ verkan genom att det 

ibland har tagit lång tid med inskrivning och att det för några projekt har varit alltför 

komplicerat och ibland svårt att rekrytera personer. Detta har framförallt gällt för 

personer med psykiska funktionshinder. Dessutom menar några samverkansaktörer att det 

ibland har  tagit för lång tid innan de har fått svar från projektpersonalen om att en person 

har fått plats. Av kommentarerna framgår dock att de svarande anser att remiss-

/antagningsförfarandet har förbättrats under tiden som projektet har fortskridit. 
 
 
 
 
 

 

                                                           
3
 Internt bortfall 1. 
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Tabell 6. 

Inställning Antal Andel 
Mycket dåligt 0 0 
Dåligt 11 14 
Bra 35 45 
Mycket bra 31 40 

Samtliga 774 99 % (100 %) 

 

 

Diagram 4. 

 
Var arbetar du och vilken inställning har du till remiss-/antagningsförfarandet?      
(Fråga 3 och 5) 
 

I tabellen nedan redovisas var de svarande arbetar och deras inställning till remiss-

/antagningsförfarande. Svaren redovisas endast i antal. Projektpersonalens inställning till 

remiss-/antagningsförfarandet är att det har fungerat bra eller mycket bra. I sin helhet 

anger personerna från myndigheterna  att också de är överlag positiva. Flest positiva svar 

har inkommit från försäkringskassan, där elva svarande av tolv är positva.  
      
Tabell 7. Antal. 

Inställning FK AF Soc.förv. 
/Arb.enhet 

Lands-
ting 

Projekt Samtliga 

Mycket dåligt 0 0 0 0 0 0 
Dåligt 1 3 3 4 0 11 
Bra 5 8 10 5 7 35 
Mycket bra 6 5 4 8 8 31 
Samtliga 12 16 17 17 15 775 

 

                                                           
4
 Internt bortfall 2. 

5
 Internt bortfall 2.  
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Ange de tre viktigaste framgångsfaktorerna i samverkan? (Fråga 6) 

I en öppen fråga uppmanades såväl personal från myndigheterna som från projekten att ange 

de tre viktigaste faktorerna för framgång i samverkan. Deras kommentarer kan sammanfattas 

i följande nyckelord för framgång i projekten: 
 

 Målfokus. 

 Samverkan och samsyn. 

 Tydlighet. 

 Dialog. 

 Samlad kompetens. 

 Deltagaren alltid i centrum. 

 Uppföljningar regelbundet. 

 Gemensam planering. 

 Öppenhet och respekt. 

 Tillgänglighet. 

 Delaktighet. 

 Engagemang.     
   

Flera svaranden framhåller framgångsfaktorer specifika för ett särkilt projekt. Till 

exempel anges gruppaktiviteterna i projekt Nykraft som en särskild framgångsfaktor, 

likaså att deltagaren alltid finns på plats i projekt TIA. Andra faktorer för framgång som 

lyfts fram är det nytänk med individuella lösningar med metoden OCN (Open College 

Network) som används i projekt NET-rehab, arbetsmarknadsenhetens arbetssätt i projekt 

Arbetsrehab i Borgholm, målfokus i projekt Brokraft samt den tillåtande struktur som har 

funnits inom projekt KARB för samverkan på alla nivåer inom myndigheterna. 
 
 

Har du upplevt något hinder i din samverkan? (Fråga 7) 

Tabellen och diagrammet nedan visar om de som har besvarat enkäten har upplevt hinder i 

samverkan och i så fall i vilken grad de har upplevt att hindren har funnits. Svaren redovisas 

först i antal respektive andel (tabell 8 och diagram 5), därefter redovisas svaren utifrån var 

personerna arbetar (tabell 9). 

   Drygt hälften, 52 procent anger att de inte alls eller knappast har upplevt hinder i sin 

samverkan, 48 procent anger att de i någon mån eller i hög grad har upplevt det. 

   I de förtydliganden som de svarande har skrivit i frågans öppna svar uppger många att det 

ofta har funnits olika synpunkter från aktörerna på hur en bra rehabilitering ska utformas.  

Ett annat  hinder i samverkan som framhålls från flera myndigheter är att det ibland har 

upplevts som svårt att få en tilltänkt deltagare inskriven i ett projekt. Personalbyte i 

projekten anges som ytterligare ett hinder, liksom hög arbetsbelastning med tidsbrist som 

följd hos handläggare. Några svarande skriver att samverkansparterna i olika hög grad har 

prioriterat sitt deltagande och engagemang i projekten. Nya regelsystem från myndigheterna 

har även angetts utgöra hinder av några svaranden. 
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Tabell 8. 

Upplevt hinder? Antal  Andel 
Nej, inte alls 20 27 
Nej, knappast 19 25 
Ja, i någon mån 32 43 
Ja, i hög grad 4 5 
Samtliga 756 100 % 

 

 

 

Diagram 5. 

  

Var arbetar du och har du upplevt något hinder i din samverkan? (Fråga 3 och 7) 

I tabellen nedan redovisas var de svarande arbetar och om de har upplevt hinder i sin samverkan. 

Svaren redovisas i antal. 

   
Tabell 9. Antal. 

Upplevt hinder 
 

FK 
 

AF 
 

Soc.förv 
Arb.enhet 

Lands-
ting 

Projekt 
 

Samtliga 
 

Nej, inte alls 4 3 4 8 1 20 
Nej, knappast 2 6 5 4 2  19 
Ja, i någon mån 4 5 7 5 11 32 
Ja, i hög grad 2 1 1 0 0 4 
Samtliga 12 15 17 17 14 757 

 

 

 

                                                           
6
 Internt bortfall 4. 

7
 Internt bortfall 4. 
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Hur upplever du att samarbetet mellan projektet och myndigheterna har fungerat?   
(Fråga 8 a) (Endast personal i projekten hade att besvara denna fråga) 
 

Projektpersonalen svarar att samarbetet mellan deras respektive projekt och involverade 

myndigheter har fungerat bra eller mycket bra. I frågans öppna svar skriver de bland annat 

att samverkan med myndigheterna har präglats av tillgänglighet och flexibilitet. Det har varit 

en  bra, personlig kontakt, snabba svar med bra diskussioner och engagemang. En 

projektpersonal lyfter fram att att de allra flesta samverkansaktörer har varit positiva till 

samverkan. En annan projektpersonal skriver att det har varit bra att ingen av de 

samverkande myndigheterna har utmärkt sig som bättre eller sämre än någon annan 

myndighet. I en kommentar lyfts värdet av eldsjälar fram – Det finns eldsjälar inom varje 

myndighet och de är oerhört värdefulla.   Då antalet projektpersonal endast är femton 

personer redovisas resultat endast i antal och i tabell. 
 

   Tabell 10. 

 

 

 

 

Hur upplever du att samarbetet mellan projektet och din myndighet har fungerat?     
(Fråga 8 b) (Endast handläggare från myndigheterna, representanter i lokala samverkansgrupper och 

styrgrupper hade att besvara denna fråga) 
 

Tabellen och diagrammet nedan visar hur personerna inom de samverkande myndigheterna 

anser att samarbetet mellan det projekt som de har varit involverade i och den egna 

myndigheten har fungerat. Svaren redovisas först i antal respektive andel (tabell 11 och 

diagram 6), därefter redovisas svaren utifrån var de svarande arbetar (tabell 12). 

   Svaren visar att 93 procent av dem från de samverkande myndigheterna som har besvarat 

frågan anser att samarbetet mellan projektet och den egna myndigheten har fungerat bra eller 

mycket bra. Det är här angeläget att uppmärksamma läsaren på att denna fråga har ett internt 

bortfall om åtta personer. Varför de har valt att inte besvara frågan är inte känt.  

   I frågans öppna svar ges flera positiva bilder av samverkan såsom: bra 

remissförfarande, tydlig struktur i processen, tydlig dokumentation, bra engagemang, bra 

kontaktvägar och bra tillgänglighet. Några lyfter fram som ett förbättringsområde att 

målgruppen inte har varit tydligt definierad i alla projekt. 

Tabell 11. 

 

 

 

 

                                                           
8
 Internt bortfall 8. 

Samarbetet har fungerat… Antal  
Mycket dåligt 0 
Dåligt 0 
Bra 11 
Mycket bra 4 
Samtliga 15 

Samarbetet har 
fungerat… 

Antal  Andel 

Mycket dåligt 1 2 
Dåligt 3 5 
Bra 30 54 
Mycket bra 22 39 
Samtliga 568 100 % 
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Diagram 6. 

 

Var arbetar du och hur upplever du att samarbetet mellan projektet och din myndighet 
har fungerat? (Fråga 3 och 8 b) 
 

Tabellen nedan visar var de svarande arbetar och hur de har upplevt att samarbetet mellan 

den egna myndigheten och projektet har fungerat. 
 
Tabell 12. Antal. 

Samarbetet 
har fungerat… 

FK AF Soc.förv 
Arb.enh 

Lands-
ting 

Samtliga 

Mycket dåligt 0 0 1 0 1 

Dåligt 0 0 0 3 3 

Bra 8 8 8 6 30 

Mycket bra 2 7 6 7 22 

Samtliga 10 15 15 16 569 

 

Tar din myndighet till sig erfarenheterna från samverkan? (Fråga 9)                                                        
(Endast handläggare från myndigheterna, representanter i lokala samverkansgrupper och styrgrupper 

hade att besvara denna fråga) 
 

Tabellen och diagrammet nedan visar om de svarande inom myndigheterna anser att 

erfarenheterna från projekten tas tillvara inom den egna myndigheten. Svaren redovisas först 

i antal respektive andel (tabell 13 och diagram 7), därefter redovisas svaren utifrån var 

informanterna arbetar (tabell 14). 

   Svaren visar att erfarenheterna från projekten i någon mån, 38 procent, eller i hög grad, 24 

procent, tas tillvara inom de samverkande myndigheterna. Det är 9 procent som anger att  

                                                           
9
 Internt bortfall 8. Totalt antal personer från myndigheterna som har besvarat enkäten är 64. 
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erfarenheterna knappast inte tas tillvara och det är 29 procent som svarar att de inte vet om 

erfarenheterna tillvaratas. 

  De svarande ombads även att beskriva hur erfarenheterna tillvaratas. I frågans öppna svar 

kommenterar många personer att de inte har någon uppfattning om huruvida erfarenheterna 

tas tillvara. Flera skriver att de sedan tidigare har erfarenhet av samverkan och vet att 

samverkan är ett bra arbetssätt. En person skriver att det är viktigt att hitta arbetsformer som 

ger ett mervärde. 

 
Tabell 13. 

Erfarenheterna tillvaratas Antal Andel 

Nej, inte alls 0 0 

Nej, knappast 5 9 

Ja, i någon mån 22 38 
Ja, i hög grad 14 24 

Vet ej 17 29 

Samtliga 5810 100 % 

 

 

Diagram 7. 
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 Internt bortfall 6. 
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Var arbetar du och tar din myndighet till sig erfarenheterna från samverkan?           
(Fråga 3 och 9) 

Tabellen nedan visar var de svarande arbetar och om de anser att erfarenheterna från 

samverkan tillvaratas inom den egna myndigheten.  

 
Tabell 14. 

Erfarenheterna 
tillvaratas 

FK AF  Soc.f/arbm. Landsting Samtliga 

Nej, inte alls 0 0 0 0 0 
Nej, knappast 1 3 1 0 5 
Ja, i någon 
mån 

0 6 5 11 22 

Ja, i hög grad 3 3 4 4 14 
Vet ej 6 4 6 1 17 
Samtliga 10 16 16 16 5811 

 

Utvecklar personalen i projektet ett effektivt samarbete över myndighetsgränserna  
(Fråga 10) (Endast handläggare från myndigheterna, representanter i lokala samverkansgrupper och 

styrgrupper hade att besvara denna fråga) 
 

Tabellen och diagrammet nedan visar om de svarande inom myndigheterna anser att 

personalen i projekten utvecklar ett bra samarbete över myndighetsgränserna. Svaren 

redovisas  

först i antal respektive andel (tabell 15 och diagram 8), därefter redovisas svaren utifrån var 

informanterna arbetar (tabell 16). 

   Sammanställningen visar att 70 procent av dem som har besvarat frågan anser att 

personalen i projekten i någon mån, 33 procent, eller i hög grad, 37 procent, har utvecklat ett 

effektivt samarbete över myndighetsgränserna, 4 procent anger att de knappast har gjort det 

och 26 procent har svarat att de inte vet. 

   Svarandena ombads beskriva hur det effektiva samarbetet i så fall syns i den egna 

myndigheten. Flera personer framhåller att samarbetet har inneburit att det sker en bra 

återkoppling . En svarande lyfter fram att det genom projektet har utvecklats metoder för 

kontakter, möten och beslut så att arbetet blir effektivare och ansvarsområden tydligare.  
 
Tabell 15. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Internt bortfall 6. 
12

 Internt bortfall 7. 

Effektivt samarbete Antal Andel 

Nej, inte alls 0 0 
Nej, knappast 2 4 
Ja, i någon mån 19 33 
Ja, i hög grad 21 37 
Vet ej 15 26 
Samtliga 5712 100 % 
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Diagram 8. 

 
Var arbetar du och utvecklar personalen i projektet ett effektivt samarbete över 
myndighetsgränserna? (Fråga 3 och 10) 
 

Tabellen nedan visar var de svarande arbetar och om de anser att projektpersonalen har 

utvecklat ett bra samarbete över myndighetsgränserna.  
 

Tabell 16. 

Effektivt 
samarbete 

FK AF Soc.f. 
Arb.enh 

Landsting Samtliga 

Nej, inte alls 0 0 0 0 0 
Nej, knappast 0 1 1 0 0 
Ja, i någon mån 4 4 6 5 19 

Ja, i hög grad 2 8 4 7 21 
Vet ej 3 3 5 4 15 
Samtliga 9 16 16 16 5713 
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 Internt bortfall 7. 
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FRÅGOR SOM RÖR PROJEKTENS INNEHÅLL 

Vad anser du varit bra i/med projektet? (Fråga 11) 

I denna fråga 11 ombads såväl  projektpersonal som personal från myndigheterna att skriva 

vad de anser har varit bra i eller med det projekt som de har deltagit i. Här nedan följer ett 

urval av de kommentarer som har lämnats på denna fråga: 

 

 Tillgång till kompetenta coacher och projektpersonal med varierande bakgrund och 

utbildning. 

 Variation på utbudet av aktiviteter. 

 Individperspektiv- ” hur stöttar vi just denna person.” 

 Att det har funnits tid för individerna, ge dem lugn och ro att påbörja en process. 

 Någon utomstående har ”tittat” med ”nya fräscha” ögon. 

 Personen i centrum. 

 Täta uppföljningar. 

 Gruppaktiviteter har för vissa varit mycket bra. 

 Smidigt remissförfarande. 

 Målfokus. 

 Hittat lösningar som blivit hållbara över tid. 

 Nytänk med olika inslag av lösningar. 

 

Vad anser du har varit mindre bra i/med projektet? (Fråga 12) 

I denna fråga ombads såväl  projektpersonal som personal från myndigheterna att skriva vad 

de anser har varit mindre bra i eller med det projekt som de har deltagit i.Här nedan följer ett 

urval av de kommentarer som lämnats på denna fråga: 

 

 Att det är ett projekt. 

 För ensidigt. 

 Det har ibland varit svårt att få med vissa myndigheter i samverkan. 

 Långa inskrivningstider. 

 Byte av personal. 

 Det tar tid att hitta samarbetsformerna. 

 Ibland otydlighet om målgrupper. 

 Otydlighet i projektstart (gäller struktur, målgrupp, arbetssätt, metoder). 

 Ej någon lösning på fortsatt finansiering av goda exempel. 

 För lite personal. 

 SUSAM- rapporteringen har varit dålig. 
 

 

Anser du att personalen i projektet har de resurser som behövs? (Fråga 13) 

Tabellen och diagrammet nedan visar om de svarande anser att personalen i projekten har 

haft de resurser som behövs. Svaren redovisas först i antal respektive andel (tabell 17 och 

diagram 9), därefter redovisas svaren utifrån var personerna arbetar (tabell 18).  

   Av dem som har besvarat frågan anser 45 procent att personalen i hög grad har haft de 

resurser som har behövts i projekten, 22 procent svarar att personalen i någon mån har haft 

det, medan 15 procent anser att personalen knappast har haft de resurser som har behövts  
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och 4 procent anger att personalen inte alls har haft det. Det är 14 procent av samtliga som 

anger att de inte vet. 

   I frågans öppna svar har några personer kommenterat att de personella resurserna behöver 

öka, bland annat för att ”designa” grupperna och för att kunna möta målgruppernas olika 

nivåer och behov. Ytterligare kommentarer handlar om att med fler personal så hade det 

varit möjligt att ta emot fler deltagare och därmed minskat väntetiderna. 

 
Tabell 17. 

Resurser Antal Andel 
Nej, inte alls 3 4 
Nej, knappast 12 15 
Ja, i någon mån 17 22 
Ja, i hög grad 35 45 
Vet ej 11 14 
Samtliga 7814 100 % 

 

 

Diagram 9. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Internt bortfall 1. 
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Var arbetar du och anser du att personalen i projektet har de resurser som behövs? 
(Fråga 3 och 13) 
 

Tabellen nedan redovisar var de svarande arbetar och om de anser att projektpersonalen har 

haft de resurser som behövts.  
 
Tabell 18. 

Tillräckliga resurser 
i projektet? 

FK AF Soc.f. 
Arb.enh 

Lands-
ting 

Projekt Samtliga 

Nej, inte alls 0 2 1 0 0 3 

Nej, knappast 0 4 6 1 1 12 
Ja, i någon mån 5 3 1 7 1 17 

Ja, i hög grad 4 5 8 5 13 35 

Vet ej 4 2 1 4 0 11 
Samtliga 13 16 17 17 15 7815 

 
 

Har det funnits tillräckligt med aktiviteter för deltagarna i projektet? (Fråga 14) 

Tabellen och diagrammet nedan visar om informanterna anser att det i projekten har funnits 

tillräckligt med aktiviteter för deltagarna. Svaren redovisas först i antal respektive andel 

(tabell 19 och diagram 10), därefter redovisas svaren utifrån var de svarande arbetar (tabell 

20).  

   Av samtliga svarande är det 42 procent som anser att det i hög grad har funnits tillräckligt 

med aktiviteter för deltagarna i projekten och 34 procent som anser att aktviteterna i någon  

mån har varit tillräckliga. Det är 9 procent som anger att det aktviteterna knappast har varit 

tillräckliga och 15 procent svarar att de inte vet.  

   I frågans öppna svar efterfrågas ett bredare utbud av aktiviteter och fler arbetsgivare som 

vill ta emot deltagare och som kan tillhandahålla prövningsplatser. Det framhålls också  att 

det behövs nya aktiviteter ”som sticker ut” riktade till ungdomar. Flertalet kommentarer 

handlar dock om att de svarande är nöjda med de aktiviteter som finns. 
  
Tabell 19. 

Tillräckliga aktiviteter i 
projektet? 

Antal Andel 

Nej, inte alls 0 0 
Nej, knappast 7 9 

Ja, i viss mån 26 34 
Ja, i hög grad 32 42 

Vet ej 11 15 
Samtliga 7616 100 % 

 

 

                                                           
15

 Internt bortfall 1. 
16

 Internt bortfall 3. 
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Diagram 10. 

 

Var arbetar du och anser du att det funnits tillräckligt med aktiviteter för deltagarna i 
projektet? (Fråga 3 och 14) 
 

Tabellen nedan visar var svarandena arbetar om de anser att det har funnits tillräckligt med 

aktiviteter i projekten.  

 
Tabell 20. 

Tillräckligt med 
aktiviteter  

FK AF Soc.förv. 
arb.enhet 

Landsting Projekt Samtliga 

Nej, inte alls 0 0 0 0 0 0 
Nej, knappast 0 3 2 1 1 7 
Ja, i någon mån 7 7 7 1 4 26 
Ja, i hög grad 3 4 7 9 9 32 
Vet ej 3 1 1 5 1 11 
Samtliga 13 15 17 16 15 7617 

 

Anser du att det har skapats nya arbetssätt/metoder genom projektet? (Fråga 15) 

Tabellen och diagrammet nedan visar om de svarande anser att det genom projekten har 

skapats nya arbetssätt eller metoder. Svaren redovisas först i antal respektive andel (tabell 21 

och diagram 11), därefter redovisas svaren utifrån var personerna arbetar (tabell 22).  

    Av samtliga svaranden är det 42 procent som anser att projekten i någon mån har 

genererat nya arbetssätt eller metoder och 32 procent anser att det i hög grad har gjort det. 

Det är 6 procent som anger att det genom projektet knappast har skapats nya arbetssät 

eller metoder och 4 procent anser att det inte alls har gjort det. Av samtliga som besvarat 

frågan är det 15 procent som svarar att de inte vet. 

                                                           
17

 Internt bortfall 3. 
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I frågans öppna svar ges exempel på nya arbetssätt eller metoder som projekten har 

bidragit till att utveckla. Som exempel anges samverkan, arbetssättet med arbetsträning, 

coachning och yrkesvägledning. Flera personer framhåller att samverkansparternas 

kommunikation, samarbete och gemensamma deltagare har inneburit att ett nytt arbetssätt 

har utvecklats, där parterna kontinuerligt sätter sig ned vid samma bord och lägger upp 

mål och handlingsplaner.  

I ytterligare en kommentar framhålls att kvalitén på dokumentationen har förbättrats 

genom projektet. 

   Ett annat exempel som lyfts fram bland kommentarerna är att cochning har utvecklats 

till att också omfatta gruppmetodik. Detta har upplevts som positivt  och som ett nytt 

arbetssätt i projekten. OCN (Open College Network), sociala företag, körkort och 

”kortmodellen” har lyfts fram som nya arbetssätt och som unika för NET-rehab. 

 
Tabell 21. 

Nya arbetssätt Antal  Andel 

Nej, inte alls 3 4 
Nej, knappast 5 6 
Ja, i viss mån 33 42 
Ja, i hög grad 25 32 
Vet ej 12 15 
Samtliga 7818 99 % (100 %) 

 

 

Diagram 11. 
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 Internt bortfall 1. 
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Var arbetar du och anser du att det har skapats nya arbetssätt/metoder genom 
projektet? (Fråga 3 och 15) 
 

Tabellen nedan visar var de svarandena arbetar och om de anser att det har skapats nya 

arbetssätt/metoder genom projekten.  

 
Tabell 22. 

Nya 
arbetssätt/metoder? 

FK AF Soc.f 
Arb.enhet 

Lands- 
ting 

Projekt Samtliga 

Nej, inte alls 1 2 0 0 0 3 
Nej, knappast 0 4 1 0 0 5 
Ja, i någon mån 4 6 10 6 7 33 
Ja, i hög grad 4 3 2 8 8 25 
Vet ej 4 1 4 3 0 12 
Samtliga 13 16 17 17 15 7819 

 

Vad anser du är nytänkandet i detta projekt och som gör att det skiljer sig från andra 
liknande projekt, som du tidigare har deltagit i eller har haft god kännedom om?        
(Fråga 16) 

De svarande har lämnat följande kommentarer  på denna fråga. 

 Variation på utbudet av aktiviteter, engagemang, god samverkan. 

 Kombination av arbetsträning, coachning och yrkesvägledning. Allt sker på en och 

samma plats i nära samverkan med individen under hela dagar/arbetsveckor = 

synliggöra individen, behov, hinder, vägar framåt etc. 

 Att man från start kartlägger personen och kallar in alla inblandande myndigheter för 

samtal. 

 Individuellt anpassade lösningar med individuell coach. 

 Långsiktiga lösningar. Ej så i andra projekt 

 Bra att behov innan insats kartläggs. 

 Vårt ”gruppkoncept” är ganska nytt i denna kommun 

 Sammansättning av personalens kompetens helt avgörande 

 Ser en vidareutveckling av det gamla mer än ett nytänkande 

 Ge intellektuellt funktionshindrade varaktiga lösningar på sin försörjning (arbete) 

 Myndigheterna träffas regelbundet och gör uppföljningar 

 Projektet jobbar med hela problembilden= arbete, ekonomi, pappershantering, 

medicinska/psykiatriska frågor och den sociala situationen 

 OCN, socialt företagande och utbildning 

 Projektet har varit ”intresseväckare” 

 Vi tänker mkt ”tvärtom” – vill ej vara ny institution, utgår ej från myndighet. Vi tillför 

personal, aktiviteter utifrån deltagarnas behov. Koncept utveckling hela tiden. 

 Ingenting. Det blev inte som jag tänkt mig. Jag tycker inte det varit så innovativt och 

nytänkande. 
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 Internt bortfall 1. 
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Anser du att projektet eller delar av projektet ska fortleva? (Fråga 17) 
Tabellen och diagrammet nedan visar om informanterna anser att det projekt som de har 

deltagit i helt eller delvis ska fortleva. Svaren redovisas först i antal respektive andel (tabell 

23 och diagram 12), därefter redovisas svaren utifrån var informanterna arbetar (tabell 24).  

   Majoriteten, 92 procent, av dem som har besvarat frågan anser att projekten helt eller 

delvis ska fortleva, medan 4 procent (3 personer) anger att det knappast eller inte alls bör 

fortleva.  

   I frågans öppna svar lyfts fram att projekten skall utvecklas vidare tillsammans med 

samverkande myndigheter  då det annars riskerar att bli en tillbakagång. Flera informanter 

betonar att det finns behov av projektens arbetssätt och att det behövs att någon samordnar 

och upprätthåller ett aktivt kontaktnät i de fyra myndigheterna. Flera personer skriver att de 

vill att projekten ska fortsätta, men med vissa justeringar, som att det till exempel behöver 

bli en tydlighet kring specifika målgrupper. Ytterligare framhålls att det är mycket viktigt att 

fortsätta satsa på målgruppen   

”unga”, att tät kontakt med deltagare kan göra att behov identifieras i ett tidigt stadium. 

   Några informanter kommenterar att de kommer att ta med sig arbetssätten som har 

utvecklats genom projekten in i fortsatt verksamhet i den egna myndigheten. Några uppger 

att projekten är så bra och målgrupperna så viktiga att projekten bör övergå i permanent 

form. En informant ställer frågan: Vem skall annars satsa på dessa  målgrupper? 

 
Tabell 23.  

 

 

 

 

 

 

Diagram 12. 

Ska projektet eller delar av  
det fortleva? 

Antal Andel 

Nej, inte alls 1 1 
Nej, knappast 2 3 
Ja, i någon mån 19 24 
Ja, i hög grad 54 68 
Vet ej 3 4 
Samtliga 79 100 % 



 

SAMORDNINGSFÖRBUNDET, Per Adler, september 2010.   
23 

 

Var arbetar du och anser du att projektet eller delar av projektet skall fortleva?         
(Fråga 3 och 17) 
 

Tabellen nedan visar var svarandena arbetar och i  vilken grad de anser att projekten eller 

delar av projekten skall fortleva.  

 
Tabell 24. 

Ska projektet 
fortleva? 

FK AF Soc.f. 
Arb.enhet 

Lands- 
ting 

Projekt Samtliga 

Nej, inte alls 0 1 0 0 0 1 
Nej, knappast 0 1 1 0 0 2 
Ja, i någon mån 7 3 4 4 1 19 
Ja, i hög grad 3 11 13 13 14 54 
Vet ej 3 0 0 0 0 3 
Samtliga 13 16 18 17 15 79 

 

FRÅGOR SOM RÖR FÖRANKRING 

Upplever du att projektet är förankrat i din myndighet? (Fråga 18) 
(Endast handläggare från myndigheterna, representanter i lokala samverkansgrupper och styrgrupper 

hade att besvara denna fråga). 
 

Tabellen och diagrammet nedan visar om de svarande upplever att projektet är förankrat i 

den egna myndigheten. Svaren redovisas först i antal respektive andel (tabell 25 och 

diagram 13), därefter redovisas svaren utifrån var personerna arbetar (tabell 26).  

 Majoriteten, 60 procent, av de svarande upplever att det projekt som de har varit 

involverade i, är i hög grad förankrat inom den egna myndigheten, 31 procent upplever att 

det i någon mån är förankrat och 5 procent svarar att projektet knappast är förankrat inom 

myndigheten. 

   I frågans öppna svar anges att personerna i olika sammanhang och nivåer inom 

myndigheten informerar om och för fram frågor som rör projektet. En person anger att det 

har tagit tid att förankra projektet, men att det nu har blivit etablerat som resurs inom 

myndigheten. Några anger att projektet är känt inom de olika arbetslagen.  
 

Tabell 25. 

Förankrat i egna myndigheten? Antal Andel 

Nej, inte alls 0 0 
Nej, knappast 3 5 
Ja, i någon mån 20 31 
Ja, i hög grad 39 60 
Vet ej 3 5 
Samtliga 6520 101 %  (100 %) 

 

                                                           
20

 Antalet personer från myndigheterna som har besvarat hela enkäten är 64. Av tabell 26 framgår att två 
projektpersonal även har besvarat frågan. Om det skett av misstag eller om de som har svarat även känner 
tillhörighet i någon av myndigheterna framgår ej. Svaren från projektpersonalen redovisas. 
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Diagram 13. 

 

Var arbetar du och upplever du att projektet är förankrat i din myndighet? 
 (Fråga 3 och 18) 
  

Tabellen nedan visar var de svarande arbetar i vilken grad de upplever att projektet är 

förankrat i den egna myndigheten.  
 
Tabell 26. 

Förankrat i egna 
myndigheten? 

FK AF Soc.f. 
Arb.m. 

Lands- 
ting 

Projekt Samtliga 

Nej, inte alls 0 0 0 0 0 0 
Nej, knappast 0 0 2 1 0 3 
Ja, i någon mån 1 5 4 10 0 20 
Ja, i hög grad 11 11 10 5 2 39 
Vet ej 1 0 2 0 0 3 
Samtliga 13 16 18 16 2 65 

 

Hur förmedlar du dina erfarenheter från projektet in i din myndighet? (Fråga 19) 
(Endast handläggare från myndigheterna, representanter i lokala samverkansgrupper och styrgrupper 

hade att besvara denna fråga) 
  

Personerna från de samverkande myndigheterna har sammanfattningsvis svarat följande: 

 Via ledningsgruppen inom min basenhet HRK. 

 Regelbunden rapportering till verksamhetschefer vid läkar- och chefsmöten. 

 Återrapportering vid möten, spontanrapportering vid fikastunder etc. 

 Samtal på arbetsplatsen. 

 Diskussion vid teammöten. 

 Sprider information inom förvaltningen. 



 

SAMORDNINGSFÖRBUNDET, Per Adler, september 2010.   
25 

 
 Redovisas i linjeorganisationen. 

 Via samtal med de som kan tänkas vara intresserade såväl tjänstemän som politiker. 

 Några uppger däremot att det inte finns tid eller utrymme inom myndigheten till 

återrapportering. 
 

Utveckla gärna dina tankar kring projektet ytterligare! (Fråga 20) 
Avslutningsvis gavs de svarande möjlighet att ytterligare dela med sig av sina tankar om 

projektet. De synpunkter som lämnats handlar framför allt  om hur viktig starten i ett projekt 

är. Det skall finnas tydliga mål och målgrupper. Alla behöver vara med i planeringen från 

början. Alla skall veta vilka spelregler som gäller och hur myndigheternas regelverk ser ut 

mm. Dessa redovisas i en sammanfattning nedan: 

 

 Framålls att själva uppstarten är viktig, att det finns en tydlig målgrupp och att alla har 

ett gemensamt målfokus. 

 Några projekt hade en lång startsträcka med otydlighet kring bland anant målgrupp,  

vilket var jobbigt för alla parter. Nu är det bättre. 

 Coachningens ledstjärna ”från ord till handling”. 

 Behov av att projekten och arbetssättet får fortsätta betonas. 

 

 
 
 
 

 
 

Det är angeläget att här påminna läsaren om att svarsfrekvensen är låg, 49 procent, och 

att slutsatserna därför inte kan generaliseras till att omfatta samtliga personer från 

myndigheter och projektpersonal som har deltagit i projekten. Enkäten riktade sig till  

samtlig projektpersonal, till involverade handläggare inom försäkringskassan, 

arbetsförmedlingen, socialförvaltning/arbetsmarknadsenhet samt landstinget. 

Dessutom riktade sig enkäten till representanterna i de lokala samverkansgrupperna 

och i styrgrupperna.   

   Från Samordningsförbundets sida fanns förväntningar om att involverade 

yrkesverksamma från såväl myndigheterna som bland projektpersonalen skulle 

betrakta undersökningen som en möjlighet till att få kunskap om vad som har varit bra 

och vad som har varit mindre bra i samverkan och i samordningen av resurser. Det 

antogs helt enkelt att de som har varit involverade i projekten i större utsträckning 

skulle vilja bidra till lärande och verksamhetsutveckling inom området genom att 

besvara enkäten och på så vis förmedla sina erfarenheter. 

   Bland projektpersonalen har 65 procent besvarat enkäten. Bland myndigheterna är 

svarsfrekvensen högst inom Försäkringskassan, 68 procent. Av dem som har besvarat 

enkäten visar svaren att flertalet av projektpersonalen har varit involverade i sitt 

projekt i två år eller längre tid och bland de yrkesverksamma från myndigheterna har 

flertalet varit involverade upp till tre år.  

 

SAMMANFATTNING AV RESULTAT 
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   Centralt för projekten har varit att utveckla bra arbetssätt vad gäller remiss- och 

antagningsförfarande. Majoriteten, 85 procent, av de svarande anser att det i projekten 

har utvecklats ett bra eller mycket bra arbetssätt kring remiss- och 

antagningsförfarandet. Särskilt framhålls att det har skett genom att 

samverkansaktörerna kontinuerligt har förbättrat förfarandet, men att det tar tid att 

bygga upp en samverkan med fungerande rutiner. Medan några svarande lyfter fram 

att förutsättningen för detta har varit att projektpersonalen har haft hög tillgänglighet, 

skriver några svarande att det ibland har tagit lång tid innan de har fått svar på en 

remiss från projektpersonalen.  

   På frågan om vad som har varit de tre viktigaste framgångkriterierna för projekten 

nämns bland annat tydlighet, dialog, samlad kompetens, deltagaren i centrum, 

gemensam planering, öppenhet och respekt. 

   Drygt hälften av de svarande anger att de inte alls har upplevt hinder eller knappast 

har upplevt det i projektets samverkan. Det är endast 5 procent som svarar att de i hög 

grad har upplevt hinder. Några av de hinder som nämns handlar om att det har funnits 

olika synpunkter från aktörerna på hur en bra rehabilitering ska utformas och att det 

ibland har varit svårt att få tilltänkt deltagare inskriven. Personalbyten, 

arbetsbelastning och tidsbrist bland handläggare är andra exempel på omständigheter 

som verkat hindrande. 

   Både projektpersonal och majoriteten av de svarande från myndigheterna anger att 

samarbetet mellan det projekt de har deltagit i och myndigheterna har fungerat bra 

eller mycket bra. En av projektpersonalen uppger följande: Det finns eldsjälar inom 

varje myndighet och de är oerhört värdefulla. 

   Ytterligare en central tanke i projekten är att erfarenheterna från dem ska tillvaratas 

inom myndigheterna och de förväntas därmed bidra till att utveckla verksamheten 

inom myndigheten. Bland handläggarna och representanterna från de lokala 

samverkansgrupperna samt styrgrupperna anger 38 procent att den egna myndigheten i 

någon mån har tagit till sig erfarenheterna och 24 procent svarar att den egna 

myndigheten i hög grad har tagit till sig erfarenheterna. Däremot svarar 29 procent att 

de inte känner till om erfarenheterna har tagits tillvara. I frågan ombads de svarande 

även att beskriva hur erfarenheterna har tagits tillvara, här lämnas dock inga konkreta 

svar eller exempel. 

   Såväl projektpersonal som svarandena från myndigheterna anser att 

projektpersonalen i stort sett har haft tillräckliga resurser. De anser även att det har 

funnits tillräckligt med aktiviteter för deltagarna. 

   En kärnfråga är om projekten har genererat nya arbetssätt eller metoder. Av samtliga 

svarande anger 42 procent att projekten i någon mån har gjort det och 32 procent anser 

att projekten i hög grad har bidragit till nya arbetssätt eller metoder.  

   Vad är det då som skiljer det projekt som de har deltagit i från andra projekt. Det vill 

säga, vari ligger nytänkandet? Arbetsträning, coachning och yrkesvägledning i 

kombination med att det ges på en och samma plats i nära samverkan med individen 

och involverade aktörer anges som ett exempel på nytänkande. Andra menar i sin tur  
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att projekten mer har handlat om vidareutveckling av gamla arbetssätt än att det har 

handlat om ett nytänkande.  

   Avslutningsvis anser 92 procent av de personer som har besvarat enkäten att 

projekten i någon mån skall fortleva eller i hög grad bör göra det. Samtidigt visar 

utvärderingen på ett antal viktiga förbättringsområden, bland annat hur erfarenheterna 

ska kunna tas tillvara i den egna myndigheten, att en tydlig struktur för själva 

samverkandet är angeläget redan från början. Likaså att parterna arbetar fram 

strategier för hur olika hinder som kan tänkas uppstå ska hanteras så att de inte blir till 

hinder för den enskilda deltagarens rehabilitering. Till exempel hur personalvakanser 

och hög arbetsbelastning bland handläggare ska hanteras. 


