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Sammanfattning 
Projektets utgångspunkt var att personer med funktionsnedsättning och/eller med komplex 
problematik som varit inskrivna i verksamheter finansierade av Samordningsförbundet Södra 
Vätterbygden ska få stöd i att behålla sitt arbete eller slutföra sina studier. 

En arbetskonsulent anställdes och projektuppdraget delades upp i strategiskt och operativt 
arbete. Det strategiska arbetet har bestått av att ta fram en arbetsmodell för efterstöd, skapa 
kontaktvägar samt pröva och utvärdera arbetsmodellen. Det operativa arbetet har bestått av 
stödinsatser till deltagare med fokus individens egna behov av stöd på delaktighet.  

Resultatet visar bland annat på att stödbehovet finns både hos arbetsgivare och deltagare. 
Uppdraget bygger på stor delaktighet bland annat för att individen ska hitta sina egna strategier 
och verktyg. 

Svårigheten har varit att efterfrågan av stödinsatser har varit oregelbundet i tid och omfattning. 

  



3 
 

 

Innehållsförteckning 
 

Sammanfattning ........................................................................................................................ 2 

Bakgrund till projektet .............................................................................................................. 4 

Projekt Efterstöd ........................................................................................................................ 4 

Mål ........................................................................................................................................ 5 

Uppdraget .............................................................................................................................. 5 

Avslut av projektet ................................................................................................................ 6 

Metod ........................................................................................................................................ 6 

Resultat ...................................................................................................................................... 7 

Deltagare ............................................................................................................................... 7 

Kontaktnät ............................................................................................................................. 8 

Arbetsmetod .......................................................................................................................... 8 

Delaktigt efterstöd ................................................................................................................. 9 

Lärande strategi ................................................................................................................... 10 

Identifierade behov av stödinsatser ..................................................................................... 10 

Fallbeskrivning .................................................................................................................... 12 

Litteraturstudier ................................................................................................................... 13 

Intervjuer ............................................................................................................................. 13 

Reflektion/diskussion .............................................................................................................. 14 

Slutsatser ................................................................................................................................. 15 

Referenser ............................................................................................................................... 16 

Bilagor ..................................................................................................................................... 16 

Rutiner när deltagare från Enter övergår till Projekt Efterstöd ........................................... 17 

Rutiner när deltagare från FIA övergår till Projekt Efterstöd .............................................. 18 

Faktablad till Enter deltagare .............................................................................................. 19 

Samtycke – Efterstöd för Enterdeltagare ............................................................................. 20 

Faktablad till FIA deltagare ................................................................................................. 21 

Samtycke – Efterstöd för FIA-deltagare ............................................................................. 22 

Enkätutvärdering för Efterstöd ............................................................................................ 23 

Intervjufrågor till personal på Enter .................................................................................... 25 

 



4 
 

Bakgrund till projektet 
September 2017 lämnades rapporten Förstudie om Efterstöd till Samordningsförbundet Södra 
Vätterbygden som genomfördes av Ramböll Management Consulting. 
 
I förstudien framkom att det finns personer med funktionsnedsättning som trots kompetens och 
förutsättningar att vara självförsörjande är arbetslösa. Trots insatser genom offentliga medel har 
dessa inte etablerats på arbetsmarknaden, med risk för att komma längre och längre bort ifrån 
arbete. Ett problem handlar ofta om att hitta rätt arbetsgivarkontakter och att ge arbetsgivaren 
rätt stöd för ett långsiktigt och bra resultat för både arbetstagaren och arbetsgivaren. Risken är 
annars att personer med funktionsnedsättning kan mista ett befintligt arbete på grund av 
bristande stöd och möjligheten till anpassningsbarhet från bland annat arbetsgivaren. 

Samordningsförbundet är en aktör som finansierar insatser för att samordna 
rehabiliteringsprocesser för målgruppen och för att stärka förutsättningarna för målgruppen på 
arbetsmarknaden. 

Förstudien syftade till att undersöka förutsättningar och möjligheter till ett efterstöd för dels 
arbetstagare, dels arbetsgivare. Efterstödet bygger på att en insats ges när en person erhållit en 
anställning och syftar till att möta de behov som myndighetsaktörer, arbetsgivare och anställda 
har för att deltagaren ska få förutsättningar att bibehålla sitt arbete. 

Genom tidigare projekt har Samordningsförbundet Södra Vätterbygden identifierat behov från 
framförallt arbetsgivare att kompetensutvecklas och rustas för att ta emot personer med 
funktionsnedsättningar vid anställningar. Projekten visar att det finns en påtaglig brist på 
erfarenhet av och en osäkerhet i att anställa personer i denna målgrupp mot bakgrund av 
bristande kunskaper. 

I förstudien identifierade man målgruppen och behovet från arbetsgivare om efterstöd. Man 
konstaterade också att det idag finns två former av efterstöd, SE (Supported Employment) samt 
IPS (Individual Placement and Support).  

Projekt Efterstöd 
Förstudien resulterade i en ansökan 2018 till Samordningsförbundet Södra Vätterbygden om 
medel till projekt för efterstöd. 

Utgångspunkten för ansökan var att det sedan en längre tid funnits ett behov av stöd till 
individer med funktionsnedsättning och/eller komplex problematik när det gäller att kunna 
behålla ett arbete eller fullfölja studier. Enter, vars prioriterade målgrupp är unga vuxna 18–29 
år, är en av de verksamheter som uttalat detta behov efter genomförda insatser i verksamheten. 
Aktuella arbetslivsinriktade insatser fokuserar ofta på att matcha mot och att få ett arbete eller 
påbörja studier medan det inte alltid är möjligt att lägga samma tonvikt vid att kunna fullfölja 
studier eller behålla arbetet. Som tidigare nämnts finns också en stor osäkerhet hos arbetsgivare 
att våga anställa personer som har funktionsnedsättning eller annan komplex problematik. Att 
kunna erbjuda långsiktigt stöd till arbetsgivare har därför i många fall visats sig vara en 
framgångsfaktor. 

De rekommendationer som förordas i Rambölls förstudie är en utveckling av efterstöd i 
projektform, tillsammans med befintliga insatser inom Samordningsförbundet. Utgångspunkten 
bör vara Enters verksamhet där behov och omfattning av projekt bör kunna avläsas utifrån 
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tidigare resultat och för att i nästa steg kompletteras med deltagare från andra projekt 
finansierad av samordningsförbundet. 
 
Enligt ansökan definierades stödet till individen övergripande om att ge stöd till att finna 
egna strategier för att fullfölja arbete/studier. Det kan vara att fungera som bollplank och 
arbeta coachande mot individen men det kan också innebära att underlätta 
kommunikationen med arbetsgivare/studieanordnare.  
Förutsättningarna i detta stöd är att det finns en helhetssyn på individens totala livssituation 
vilket innebär att efterstödet även inkluderar att kunna lotsa individen till andra 
myndigheter och organisationer när behov uppstår.  
 
Efterstöd är även riktat till arbetsgivare/studieanordnare genom att  
fungera som kontaktperson/bollplank främst för arbets-/ och studie relaterade frågor. Om 
efterstöd kan erbjudas, redan vid dialog om anställning, kan det också vara lättare för 
arbetsgivaren att våga anställa. Det kan handla om att ge kunskap om individuella förmågor, 
informera om samhällets stödfunktioner och vid behov etablera kontaktvägar.  
En del i efterstödet kan också utgöras av att bistå vid förändring av aktuella arbets-/studie-
uppgifter och vid behov ge förslag på strategier för att underlätta studier eller arbete. 

Det anställdes en person på heltid, uppdraget delades in i två lika stora delar, 50% 
strategiskt arbete och 50% operativt arbete. AMA (Arbetsmarknadsavdelningen) i 
Jönköping blev verksamhetsansvariga. 

Mål 
Målgrupp är personer med funktionsnedsättning och/eller komplex problematik som erhållit 
stöd av offentlig verksamhet för att komma i arbete eller studier och riskerar utanförskap utan 
fortsatta stödinsatser. Målgruppen begränsades inledningsvis till verksamheter som finansieras 
av Samordningsförbundet Södra Vätterbygden. 

Konkreta mål för projektet var att: 
- att 75% av de individer som är aktuella för efterstöd ska kunna behålla sitt arbete eller fullfölja 
sina studier. Avstämning vid årsskifte och vid avslut av projekt.  
- att 80% av individer och arbetsgivare upplever att verksamheten organiseras utifrån deras 
behov av samordnat efterstöd.  
- att män och kvinnor aktuella för efterstöd ska erbjudas likvärdiga insatser utifrån individuella 
behov och att eventuella skillnader ska analyseras.  
- att beskriva arbetsmodell och förbereda implementering i ordinarie verksamheter senast 
augusti 2020.  
 
Uppdraget 
Strategiskt arbetet 

x Förankra kontaktvägar till samverkande myndigheter och organisationer 
x Aktuella nätverk 
x Information till individer och arbetsgivare 
x Möjligheter att samarbeta nationellt med bland annat andra Samordningsförbund. 
x Utveckla innehåll och aktuella processer för att komma fram till en relevant 

arbetsmodell för efterstöds verksamhet 
x Pröva, utvärdera och följa upp arbetsmodellen för eventuell fortsättning 

 
Operativt arbetet 

x Ge stöd och finna strategier till individen för att fullfölja arbete/studier 
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x Vara bollplank och arbeta coachande mot individen. 
x Underlätta kommunikationen med arbetsgivare/utbildningsanordnare 
x Utgå ifrån helhetssyn på individens totala livssituation 
x Fungera som kontaktperson för arbetsgivare/studieanordnare främst för arbets-

/studierelaterade frågor 
x Bistå vid förändringar av aktuella arbets-/studieuppgifter och ge förslag till att 

underlätta arbete eller studier. 

Avslut av projektet 
Efter halva projekttiden beslutade AMA i samråd med Samordningsförbundet Södra 
Vätterbygden i januari 2020 att avsluta projektet i förtid med avslut den 31 augusti 2020.  
Motiveringen till beslutet baserades på att deltagarantalet inte varit tillräckligt under 
projekttiden och att inflödet troligtvis inte skulle förändras under närtid. Med dessa fakta till 
grund kan inte projektet uppnå de uppsatta målen. 

Metod 
I rapporten kommer individen benämnas som deltagare och personen som arbetat med projekt 
Efterstöd, benämns som AK (arbetskonsulent) 

Tre verksamheter finansierade av Samordningsförbundet Södra Vätterbygden har varit aktuella 
för att överlämna deltagare till projektet, dessa tre är Enter, FIA samt IT-spåret. Efter samråd 
med IT-spåret blev det aldrig aktuellt med deltagare från den verksamheten. 
 
Tidigt i projektet togs rutiner fram tillsammans med berörda verksamheter. (bilaga 1 och 2) Det 
togs också fram informationsmaterial och samtyckesblanketter. Bilaga (3, 4, 5 och 6) 
 
Uppföljning har skett kontinuerligt mellan deltagarna och AK då det varit få inskrivna och 
utvärdering har skett med frågor via mail eller sms ungefär var 6 månad. Frågor om deltagarnas 
upplevelse och om de känner behov av förändrat arbetssätt. (bilaga 7) 
 
Uppföljning mellan projekt och arbetsgivare har varit svårare då arbetsgivarna inte efterfrågat 
något stöd. I samband med besök hos deltagare på arbetsplatserna har samtal med arbetsgivare 
också skett och då ställt frågan om de har känt att de behövt stöd men inte tagit kontakt med AK 
eller om de tror att de önskar stöd längre fram. 

Under projektets gång har viss omvärldsbevakning skett och som resulterat i studiebesök på 
projekt Mentorskap som är ett utbildningsprojekt framtaget av de sex samordningsförbunden 
verksamma i Göteborg med omnejd, numera Finsam Göteborg. 

Avhandlingar och rapporter har lästs under projektet till exempel J. Gustafsson, (2014) och 
rapporten skriven av V. Lövgren, U. Markström, L. Sauer (2014). Litteraturen berör bland annat 
SE arbetssätt och problematiken med att målgruppen för projektet har svårt att kunna behålla 
arbete över tid.  
 
Projektet har presenterats under Finsams konferensen 2019 i Stockholm. 
 
Inför slutrapporten har intervjuer skett med berörda verksamheter som deltagarna tidigare ingått. 
(bilaga 8) 
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Avslutssamtal med varje deltagare samt NNS (Nationella Nätverket för Samordningsförbund) 
indikatorenkät ”Hur vet vi att det blir bättre”  
 
Resultat 
Deltagare 
Från starten i augusti 2018 till beslutet att avsluta projektet i förtid har det skrivits in 11 
deltagare sammanlagt, 4 kvinnor och 7 män. Det är 8 deltagare kvar i projektet 3 kvinnor och 5 
män, mellan 26–35 år, vid projektets avslut. Vid 2019 års utgång var alla deltagare i arbete eller 
studier. Tre deltagare har skrivits ut ur projektet då de inte uppfyllde de kriterier som 
projektbeskrivningen hade vid start. De som avslutats i projektet har idag andra kontakter som 
tagit vid efter inskrivningen i projektet. 

Under projektets gång har deltagare haft behov av att göra förändringar på den befintliga 
arbetsplatsen, kontakt med vård, fackliga företrädare och andra organisationer. Deltagare har 
också haft funderingar på studier i framtiden och behövt stöd i att undersöka sådana möjligheter. 

Under projekttiden har det mailats ut enkäter till deltagarna med frågeställningarna, vilken 
kontakt man haft under perioden, om man behövt stöd och vad resultatet blev av stödet och hur 
man upplevt stödet. De svar som kommit från deltagarna har varit att det har varit bra att ha 
någon att bolla frågor och funderingar med och att det stöd som man fått har varit det som 
avgjort att man stannat kvar på sin arbetsplats. Alla deltagare har besvarat mailenkäten önskar 
fortsätta med deltagandet i projektet. Deltagarna har också fått möjlighet att fylla i NNS årliga 
indikatorenkät som tar upp kundnöjdhet såsom bemötande, delaktighet och om man fått det stöd 
som man efterfrågat. Dessa enkätsvar har dock inte kunnat redovisats då underlaget har varit för 
litet.  

Arbetsgivarna är varit främst småföretagare där det varit upp till 10 medarbetare på företagen, 
enstaka arbetsgivare ingår i större koncern. Deltagarna har arbetat inom följande branscher. 
 

 
 
  

BRANSCHER

Industri

Handel

Jordbruk

Transport
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Kontaktnät 
Deltagarna behöver stöd i kontakt med arbetsgivare och andra organisationer och följande bild 
visar bland annat att Försäkringskassan och Arbetsförmedling är två myndigheter där deltagarna 
behöver ha det mesta stödet.  

 

 

 

 
Arbetsmetod 
Följande bild visar arbetsgången från verksamheten där deltagaren befinner sig i när erbjudandet 
av att ingå i projekt Efterstöd till genomförandet av efterstöd och eventuellt avslut i projektet.

Tidigt i projektet togs det fram en överlämningsrutin mellan Enter och projekt Efterstöd för att 
övergången till efterstöd, sådan överlämningsrutin togs också fram mellan FIA 
(Funktionsnedsatta i arbete) när den verksamheten gick in i projekt Efterstöd. (bilaga 1 och 2) 
 

  

F-kassan
17%

AF
12%

Socialtjänst
6%

Vård
12%

Arbetsgivare
41%

Vägledningscenter
6%

Facket
6%

F-kassan
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Socialtjänst

Vård

Arbetsgivare

Vägledningscenter

Facket
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Delaktigt efterstöd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den viktigaste delen i arbetsmetoden har varit deltagarens egen påverkan i insatsen. 
Varje deltagare har sitt unika behov av efterstöd vilket gör att deltagarens behov och önskemål 
får styra vilket metod/arbetssätt som efterstöd arbetar efter. Arbetssättet kan skilja sig mellan 
olika behov till samma deltagare. Det är viktigt att deltagaren känner sig delaktig i stödet och 
resultatet av stödet. Sammanfattning och diskussion efter avslutat stödtillfälle ger deltagaren 
verktyg att kunna göra egen insats om liknande behov uppstår vid annat tillfälle. Detta arbetssätt 
har visat sig ge deltagaren bättre självförtroende och förmågan att våga lita på sig själv. 
 
  

Delaktighet är verktyget – 
HUR bestämmer deltagaren  

Deltagarens behov 

Deltagarens 
önskemål 

Metod/Arbetssätt 

Projekt Efterstöd 
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Lärande strategi 

Under arbetet har det varit ett tydligt mål att deltagaren genom insatserna hittar sina egna 
verktyg och strategier. 

AK har hjälpt till att identifiera deltagarens problem och satt upp punktlistor, gjort mindmaps 
eller på annat sätt visualiserat deltagarens behov. AK har också utifrån det som kommit fram 
vid identifieringen av problemet hjälpt till att ta fram kontaktuppgifter till de personer, 
organisationer som deltagaren behöver kontakt med. Andra exempel på arbetsuppgifter har 
kunnat vara att AK har varit med i möten lyssnat för att i efterhand sammanfatta mötet för 
deltagaren. Hjälpt deltagaren att få kontakt med organisationers medarbetare som för deltagaren 
har varit svårt att nå. 

Identifierade behov av stödinsatser 
När Projekt efterstöd har skrivit in en deltagare utgår det från deltagarens tidigare behov av stöd. 
Kommande bild visar vilka olika insatser deltagarna har efterfrågat. 
  

• Insats• Uppföljning

• Strategi• Individen

Vilja och behov Identifiera 
problemet

Utgå från det 
identifierade 
problemet. 

Metod/arbetssätt

Återkoppling till 
individ. Vad har vi 
lärt oss. Vad kan vi 
ta med oss framåt
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Fallbeskrivning 
För att visa lite mer ingående hur arbetet har genomförts har två fallbeskrivningar tagits fram för 
vad deltagare i projekt Efterstöd kan ha för behov. Deltagarna är avidentifierad och har 
samtyckt till publicering. 
 
Adam är 26 år och arbetar på en liten arbetsplats. Vid inskrivningen i projektet arbetade Adam 
halvtid och hade aktivitetsersättning på den andra halvan. Adams önskemål var att i framtiden 
öka upp i arbetstid. 

Adam hade önskemål om att i början hålla kontakt ca 1 gång per vecka och efter ca 6 månader 
vill han att glesa ut kontakten till ca 1 gång per månad. Adam vill helst inte träffas utan önskar 
att vår kontakt ska vara via mail och ev. per telefon. 

Efter cirka 6 månaders kontakt tog Adam mailkontakt med AK med frågor rörande mående och 
om det fanns andra kontaktvägar än vården. AK tog fram länkar till olika organisationer som 
arbetar som stöd om man mår dåligt. 

AK och deltagare fortsatte ha kontakt cirka en gång i månaden. Vid ett tillfälle kontaktade 
Adam mig mellan ett av våra regelbundna mail och undrade vem som var kontaktperson på 
Försäkringskassan. Adam ville ta reda på förutsättningar att öka sin tjänst med 25%. AK tog 
fram kontaktuppgifter, ställde frågan om Adam ville ha stöd i mötet men han tackade nej och 
bad att få återkomma om stöd behövdes. Efter några veckor kollade AK med Adam hur det gått 
och fick veta att det inte var aktuellt att öka arbetstiden nu men kanske i ett senare skede. 

AK och Adam träffades efter cirka 1 års inskrivning, då gjordes en uppföljning runt arbete, 
mående och framtidsplaner. 

Då Adam har varit med i snart två år i projektet har det hänt mycket, både på arbetet och privat. 
Han har fortfarande ett visst behov av stöd med kontaktvägar i situationer som uppstår men har 
idag bättre självförtroende och en självständighet som gör att han kommer att klara detta själv i 
framtiden. 

Eva är 33 år har flera diagnoser och har, innan sitt deltagande i Enter, endast haft kortvariga 
praktikpraktikplatser. Hon arbetar nu 25% och har lönebidrag stöd. Hennes arbetsgivare är 
positiv till att hon kan pröva att gå upp mot halvtid i framtiden. 
 
Till början hade Eva önskemål om att endast ha mailkontakt varje vecka. Fick inte AK svar 
kunde det även skickas en påminnelse via sms. När några veckor gått önskade Eva att kontakten 
skulle tas när behov fanns eller om det drog ut på tiden i kontakten. AK träffade också Eva 
under den här tiden då det fanns behov av att säkerhetsställa Evas arbetsmiljö på arbetsplatsen.  
 
Eva har under inskrivningen i projektet velat göra en ansökan om sjukersättning och vill då ha 
hjälp med inhämtning av intyg för ansökan till FK. Det är en lång process att få tag på rätt intyg 
och detta var jobbigt för Eva och tog mycket energi. 
 
Eva har inga sjukdagar på sitt arbete, är stolt över att ha kommit så långt som hon kommit men 
upplever att så länge situationen runt henne är oviss tar detta kraft så hon orkade inte pröva fler 
timmar utan är kvar på sina 25% i arbetstid. 
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I mars 2020 kom Coronaviruset till Sverige och Eva blir korttidspermitterad några veckor. När 
hon återgick till arbetet fick hon veta att hon var en av dem som skulle bli uppsagda på grund av 
arbetsbrist till den sista april. 
 
Uppsägningen av arbetet fick Eva att må väldigt dåligt, hennes läkare sjukskrev henne på 100% 
men FK avslog om heltidssjukskrivningen. 
 
Eva behöver fortsatt stöd då hon väntar på att få en SIUS-handläggare från AF som kan stötta 
henne med att hitta nytt arbete. Hon behöver också ha någon som stöttar henne med 
sjukersättningsansökan FK. 
 
Litteraturstudier 
I rapporten Från sysselsättning till arbete, V. Lövgren, U. Markström och 
L. Sauer, (2014) kan man läsa hur viktigt det är att hitta individualiserade lösningar för varje 
deltagare. SE-metoden (Supported Employment) är en sådan metod som rapporten framhäver är 
lyckosam för deltagarna. Författarna till rapporten har också kunnat konstatera att för att få så 
god balans i livet för deltagarna är det viktigt med att ha ett långsiktigt stöd som kan initieras 
när behov uppstår. 
Rapportskrivarna har också identifierat nio punkter som de anser är viktiga för att finna, få och 
behålla arbete. Följande tre punkter har AK kunnat konstatera är viktiga för de deltagare som 
varit i projektet. 

x Inventera, stödja och över tid bibehålla motivationen 

x Skapa reell samverkan över gränserna med andra myndigheter och verksamheter. 

x Ge stöd för att undanröja barriärer för arbete som uppstår inom andra delar av livet. 

I avhandlingen Supported Employment i svensk kontext – förutsättningar när personer med 
funktionsnedsättning når, får och behåller ett arbete, J. Gustafsson, (2014), kan man ta del av 
hur SE-metoden har modifierats till att passa in i det svenska samhället. Slutsatsen i 
avhandlingen att metoden ger målgruppen bra förutsättningar att behålla sitt arbete med rätt stöd 
och att stödet är långvarigt. 

Intervjuer 
Inför slutdokumentationen genomfördes intervjuer (bilaga 8) med personal på Enter, det är den 
verksamhet som förstudien pekade ut hade störst behov att få tillgång till efterstöd. Följande 
område berördes under intervjuerna. 
 
Före projektstart 
För att snabba upp startprocessen hade det varit bra att ha ”lära känna” dagar och dessa kunde 
ha avslutats med att man tillsammans hade tagit fram en överlämningsstrategi mellan 
verksamheten och projektet.  
 
 
 
 
Trygghet 
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Det har känts tryggt att lämna över deltagarna till efterstöd för då har deltagaren någon att vända 
sig till om det är något som händer och särskilt i början. Myndigheterna som exempelvis AF 
(Arbetsförmedlingen) och FK (Försäkringskassan) har inte uppdraget med efterstöd. Personal på 
Enter upplever att när de avslutar deltagare blir det en mjukare övergång de kan erbjuda 
deltagande i projekt Efterstöd. 
 
Djungel av kontaktvägar 
Personalen är överens om att det har varit bra för deras deltagare att gå vidare till projektet 
efterstöd för att kunna få hjälp med kontakter med olika myndigheter, det är en djungel av olika 
kontakter och detta blir en alltför stor börda för många av dem att få ordning på. 
 
Ingång mot myndigheter 
Det som varit mindre bra har varit att den som håller i efterstödet inte har haft en ingång till 
varje myndighet, någon som kunde ha varit behjälplig för efterstödet att hitta rätt. Nu har 
efterstöd fått fråga sig fram och hitta en kontakt in för varje deltagares behov. 
 
Målgrupp 
Synpunkter har kommit upp i intervjuerna att det hade varit bra om Samordningsförbundet 
öppnat upp för en större målgrupp redan från start för att få in fler deltagare i projektet. I 
förstudien rekommenderas att starta upp projektet med en verksamhet, det har visat sig bli 
sårbart. 
 
Placering av efterstöd 
En av intervjufrågorna handlade om hur framtida efterstöd skulle kunna se ut. Här är man 
rörande överens om att efterstöd behövs i framtiden. Funderingar finns om det ska ligga inom 
någon myndighet exempelvis inom AF, som redan har verktyg och ingången mot arbetsgivarna. 
Annat stöd som deltagarna behöver skulle kunna erbjudas som en fristående del inom 
myndigheten. Enters personal är överens om att det är viktigt för deras deltagare att känna att 
man gör en stegförflyttning och därför bör inte efterstöd ligga inom deras verksamhet. Däremot 
krävs ett bra samarbete med den myndighet/organisation som har efterstödsfunktionen. 
Svårigheter att engagera arbetsgivare 
AF:s representant på Enter fick också frågan i intervjun angående svårigheterna att engagera 
arbetsgivarna för anställda som ingår i projektet. Det finns nog flera orsaker, det kan vara att 
arbetsgivarna haft fullt upp i egen produktion. Fungerar det bra för arbetstagaren är inte heller 
arbetsgivaren i behov av stöd. Många av deltagarna har gått till företag med få anställda och där 
är det vanligt att även cheferna arbetar i produktionen. Inom små företag är det en annan närhet 
mellan chef och anställd. En aktivitet för att engagera arbetsgivare skulle kunna ha varit 
workshop eller föreläsning om olika funktionshinder/diagnoser. 

 
Reflektion/diskussion 
Projektidén efterstöd har under hela projekttiden upplevts positiv och något som behövs för 
deltagarna. Förstudien var gedigen och projektansökan likaså. Det var med stor förväntan som 
projektet drogs igång.  
 
Projektet idén var att det skulle finnas ett stöd till deltagaren om något ”händer” som skulle 
påverka deltagarnas möjligheter att bibehålla arbetet eller studier. Det skulle kunna vara att man 
inte ”vågar” komma tillbaka till jobbet efter kortare sjukdom, att få hjälp med att fylla i 
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blanketter som man fått hem, få hjälp att förnya medicin, att man får förändringar på fritiden 
eller annat i vardagen som skulle kunna vara ett hinder för deltagaren att behålla arbetet eller 
fullfölja sina studier. 
Efter att ha arbetat i projektet i ett antal månader har bilden av projektet vidgats. Några av 
deltagarna förlorade sitt arbete under projektet på grund av arbetsbrist. Grundtanken i projektet 
var inte att vägleda och matcha deltagare mot nytt arbete eller utbildning. AK upplevde en 
frustration att inte ha det uppdraget i projektet, då individen behövde fortsatta stödinsatser. 
Det var svårt för AK att hitta hållbara lösningar för deltagare i detta skeende. 
 
Under projekttiden har det också kunnat konstaterats att personer som arbetar deltid upp till 
37,5% inte kan få A-kassa om man blir arbetslös. De personer som jobbar mindre får alltså 
återgå till försörjningsstödet. Här kan man konstatera att det finns regelverk som utgör hinder 
för individers möjlighet till självförsörjning. 
 
Projekt Efterstöd har varit unikt genom att man har utgått från deltagarens behov och 
deltagarens totala livssituation. AK har inte funnit annan verksamhet som i dagsläget arbetar på 
likartat sätt. Däremot finns det ett antal verksamheter som arbetar inom SE-metoden och där det 
finns efterstöd till deltagaren och dennes arbetsgivare. Efter Finsam konferensen 2019 spreds 
projektet inom samordningsförbund och organisationer och AK har haft kontakt med ett antal 
som visade intresse vid konferensen med nyhetsbrev, sommarbrev och annan information som 
efterfrågats av intresserade. 

 
Slutsatser 

x I det strategiska arbetet har inte projektet nått ända fram med att pröva och utvärdera 
den arbetsmodell som arbetats fram. Det går därför på grund av det förtida 
projektavslutet inte att dra någon säker slutsats av vad som eventuellt hade kunnat 
uppnås. 
 

x Fokus i den arbetsmodell som vuxit fram är deltagarens delaktighet, vilket visat sig vara 
en framgångsfaktor. 
 

x Efterfrågat stöd från deltagarna är oregelbundet i både tid och omfattning. 
 

x Arbetsgivare har behov av stöd när det inte fungerar men har oftast inte tid att avsätta 
innan problemet uppstår. Viktigt att arbetsgivarna vet vart de kan vända sig om problem 
uppstår. 
 

x Många insatser har fokuserats på kontaktvägar in mot myndigheter och organisationer. 
 

x Behov att se över uppdragets innehåll när individen hamnar utanför arbete eller studier. 
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Bilaga 1 

Rutiner när deltagare från Enter övergår till Projekt Efterstöd  
x Alla deltagare i Enter får information tidigt om att det finns möjlighet till 

Efterstöd, utifrån behov, i samband med arbete/studier 

x Enters personal gör den individuella bedömningen vilka deltagare som ska 
erbjudas efterstöd och tillfrågar deltagaren.  

x När deltagaren är positiv till efterstöd bjuds Efterstöds AK in, om individen 
säger ja skrivs samtycke och samtalet fullföljs. Om individen säger nej lämnar 
AK mötet efter sin information.    

x Uppstart av Efterstöd sker när det är aktuellt med arbete/studier och planeras 
utifrån individens behov. Det kan ske vid enstaka överlämningstillfälle 
(Deltagare/Enter/Efterstöd) eller i en samtalsprocess vid flera tillfällen. 

x Viktigt att AK får ta del av slutdokumentation samt aktuella hanteringsstrategier 
och bemötande som fungerar för varje individ. Positivt om AK kan vara med vid 
möte med remittenter. 

x Tydliggöra för individen att Enter avslutas och att AK tar vid den fortsatta 
processen med efterstöd.  

x AK kan återkomma till Enter med faktafrågor när individen avslutats t.e.x. vem 
hon kan vända sig till i olika frågor som blir aktuella relaterat till individen. 
Däremot saknar Enter samtycke och kan inte gå in i enskilda ärenden.  

x Efterstöd kan vara aktuellt även vid arbetsmarknadsutbildningar och anpassade 
anställningar inom AMA.  

x Vid uppföljningar med arbetsgivare i samband med lönebidrag (utvecklings-
/trygghetsanställning) kan Enter bjuda med AK till samtalet, alternativt lämna 
information och kontaktuppgifter till Efterstödet.    

  



18 
 

Bilaga 2 

Rutiner när deltagare från FIA övergår till Projekt Efterstöd  
x FIA och AK bokar in gemensamma tider inför varje termin för inskrivning av 

deltagare och FIA-träffar. 

x FIA personal gör den individuella bedömningen vilka deltagare som ska 
erbjudas efterstöd och tillfrågar deltagaren.  

x AK är med i inskrivningsmötet på FIA och presenterar sig och vad Efterstöd är 
för något. 

x Uppstart av Efterstöd sker när det är aktuellt med arbete/studier och planeras 
utifrån individens behov. Det kan ske vid enstaka överlämningstillfälle 
(Deltagare/FIA/Efterstöd) eller i en samtalsprocess vid flera tillfällen. 

x Viktigt att AK får ta del av slutdokumentation samt aktuella hanteringsstrategier 
och bemötande som fungerar för varje individ.  

x Tydliggöra för individen att FIA avslutas och att AK tar vid den fortsatta 
processen när det är dags för efterstöd.  

x AK kan återkomma till FIA med faktafrågor när individen avslutats t.e.x. vem 
AK kan vända sig till i olika frågor som blir aktuella relaterat till individen. 
Däremot saknar FIA samtycke och kan inte gå in i enskilda ärenden.  

x AK kan vara aktuellt även vid arbetsmarknadsutbildningar och anpassade 
anställningar inom AMA. 

x FIA bjuder med AK när de träffar arbetsgivare/utbildningsanordnare minst en 
gång innan utskrivning från FIA. 
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Bilaga 3 

 
Faktablad till Enter deltagare 

 

Projekt Efterstöd 
Ibland kan man upptäcka i efterhand att man behöver annat stöd än vad man tänkt sig. 
Därför finns projekt Efterstöd. Vi kan tillsammans hitta ett lämpligt stöd för att du ska ha 
möjlighet att fortsätta din anställning eller dina studier.  

Projekt Efterstöd  

x är till för dig som är på väg att avsluta eller har avslutat ditt deltagande i Enter 

x är till för dig som känner dig osäker på hur du ska agera i olika situationer på 
ditt arbete eller i dina studier 

x kan också vara ett stöd för din arbetsgivare/utbildningsanordnare för att din 
anställning eller studier ska fungera på bästa sätt för dig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Efterstöd är ett treårigt samverkansprojekt med Samordningsförbundet Södra Vätterbygden. 
Projektet avslutas 2021-08-31. Verksamhetsansvarig är Jönköpings Arbetsmarknadsavdelning.  
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Bilaga 4 

 
Samtycke – Efterstöd för Enterdeltagare 
Jag samtycker till att Projekt Efterstöd får ta del av relevant information från mitt 
deltagande i Enter. 
Denna information kan bestå i både muntlig och skriftlig del. 

� Informationen är till för mig om jag behöver stöd i min nuvarande 
sysselsättning/studier.  

� Vi kommer överens att information får ges vid kontakt med andra aktörer 
exempelvis förvaltningar i Jönköpings kommun, Arbetsförmedling, 
Försäkringskassa, Region Jönköpings län, privata vårdaktörer och 
arbetsgivare/utbildningsaktörer om dessa behövs för att hjälpa mig. 

� Samarbete kan också ske mellan mina etablerade stödkontakter eller andra 
viktiga personer som finns runt mig om vi kommer överens om detta. 

 
 

 

Jag medger att mina personuppgifter får behandlas och lagras inom ramen för Projekt 
Efterstöd i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection 
Regulation). 

Detta samtycke gäller tills projektet avslutas eller tills jag själv återkallar det. 

 

Datum: _______________________ Ort: _____________________________________  

 
Namnteckning: __________________________________________________________  

 
Namnförtydligande: ______________________________________________________  
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Bilaga 5 

 
Faktablad till FIA deltagare 
 

 

 

Projekt Efterstöd 
Ibland kan man upptäcka i efterhand att man behöver annat stöd än vad man tänkt sig. 
Därför finns projekt Efterstöd. Vi kan tillsammans hitta ett lämpligt stöd för att du ska ha 
möjlighet att fortsätta din anställning eller dina studier.  

Projekt Efterstöd  

x är till för dig som är på väg att avsluta eller har avslutat ditt deltagande i FIA 

x är till för dig som känner dig osäker på hur du ska agera i olika situationer på 
ditt arbete eller i dina studier 

x kan också vara ett stöd för din arbetsgivare/utbildningsanordnare för att din 
anställning eller studier ska fungera på bästa sätt för dig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Efterstöd är ett treårigt samverkansprojekt med Samordningsförbundet Södra Vätterbygden. 
Projektet avslutas 2021-08-31. Verksamhetsansvarig är Jönköpings Arbetsmarknadsavdelning.  
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Bilaga 6 

 

Samtycke – Efterstöd för FIA-deltagare 
Jag samtycker till att Projekt Efterstöd får ta del av relevant information från mitt 
deltagande i FIA. 
Denna information kan bestå i både muntlig och skriftlig del. 

� Informationen är till för mig om jag behöver stöd i min nuvarande 
sysselsättning/studier.  

� Vi kommer överens att information får ges vid kontakt med andra aktörer 
exempelvis förvaltningar i Jönköpings kommun, Arbetsförmedling, 
Försäkringskassa, Region Jönköpings län, privata vårdaktörer och 
arbetsgivare/utbildningsaktörer om dessa behövs för att hjälpa mig. 

� Samarbete kan också ske mellan mina etablerade stödkontakter eller andra 
viktiga personer som finns runt mig om vi kommer överens om detta. 

 
 

 

Jag medger att mina personuppgifter får behandlas och lagras inom ramen för Projekt 
Efterstöd i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection 
Regulation). 

Detta samtycke gäller tills projektet avslutas eller tills jag själv återkallar det. 

 

Datum: _______________________ Ort: _____________________________________  

 
Namnteckning: __________________________________________________________  

 
Namnförtydligande: ______________________________________________________  
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Bilaga 7 

Enkätutvärdering för Efterstöd 
Denna utvärdering görs vid cirka tredje månad inom projekt Efterstöd.  
 

1. Jag är: 

� Deltagare 

� Företagare 

� Utbildningsanordnare 

� Vill inte uppge 

 

2. Vilket kön identifierar du dig med? 

� Kvinna 

� Man 

� Annat 

� Vill inte uppge 

 

3. Vilken typ av kontakt har du haft med handläggaren? 

� Sms/mail 

� Enskilt möte med handläggaren 

� Möte med andra aktörer 

� Annat, nämligen _____________________________ 

 

4. Fick du kontakt med handläggaren för efterstöd inom rimlig tid utifrån ditt behov. 

� Ja 

� Nej 

Om du svarat nej. Vad hände när du inte fick det stöd du efterfrågade? 

 
 
 
 

  

 



24 
 

Bilaga 7 

 
5. Vad har du behövt få stöd med? Kryssa de alternativ som stämmer bäst 
� Kontakt med myndigheter 

� Med arbete/studier 

� På fritiden 

� Mitt boende 

� Annat, nämligen _____________________________ 

 

6. Blev resultatet av stödet som du hade förväntat dig? 

Vad har varit bra? 

 

 

 

 

Vad kunde ha varit bättre? 
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Bilaga 8 

 
Intervjufrågor till personal på Enter 

x Vad har varit bra med Efterstöd för dina deltagare? 
 

x Vad har varit mindre bra med Efterstöd för dina deltagare? 
 

x Vad kunde man gjort bättre kring organisationen av Efterstöd? 
 

x Har du ideer kring hur man ska göra med ev. efterstöd i framtiden? 
 

x Har nedläggningen av efterstöd påverkat ditt sätt att arbeta med deltagarna? 
 
Extra fråga till representanter från AF och FK 

x Har du något att tillägga utifrån den organisation som du representerar? 
 

 

 


