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1 BAKGRUND 
I denna inledande del sammanfattar vi bakgrunden till projektet Koll på förmåga, Stöd 
till förändring (Koll på förmåga), dess målsättningar och omfattning.  

1.1 Koll på förmåga, stöd till förändring: Syfte och innehåll 

Projektet är ett samverkansprojekt mellan försörjningsstödet och 
arbetsmarknadsavdelningen (AMA) i Jönköping kommun. Habo kommun var också en 
samverkanspart genom finansiering av sex deltagarplatser som de förfogade över.   
Målgruppen för projektet är arbetslösa män och kvinnor i åldersgruppen 35–55 år  
(ändrades till 30-55 under projektgenomförandet) med sammansatt problematik och ett 
långvarigt försörjningsstöd.  

Kvinnor och män i målgruppen, som bedöms ha resurser för att gå vidare mot 
arbetsmarknaden, ska ges möjlighet att ta del av individuellt anpassade 
arbetslivsinriktade insatser. De som inte bedömdes vara aktuella för arbetslivsinriktade 
insatser och att kunna uppnå 25 procents aktivitetsförmåga ska återgå till 
socialförvaltningen.  

Insatserna i projektet har bestått av resursinventering av multiprofessionellt team, 
arbetsträning i programform samt individuellt och parallellt planerade insatser – såsom 
rehabiliteringsinsatser, kompletterande utredningar och friskvård.  

Under projektgenomförandet växte fyra spår fram. Utifrån deltagarens 
nuläge/behov/förmåga rekommenderas något av spåren för insatser inom dessa.  

Arbetet har organiserats i fyra spår: 

1. En arbetsförberedande insats 
2. Sysselsättning 
3. Rehabilitering/avslut 
4. Sjukersättning. 

 

En ambition i projektet har varit att deltagare ska gå från försörjningsstöd och 
sjukskrivning till arbetsmarknadsinsatser. Aktiviteterna i projektet kan ha handlat om 
textil, snickeri och köksaktivitet.   

Samverkansaktörer har varit Region Jönköpings län, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Samordningsförbundet södra vätterbygden, Kommunal utvecklings 
samt Botkyrka som referenskommun för arbetet med målgruppen.  
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Det förväntade resultatet av projektet är att resursinventering har erbjudits 120 individer 
med långvarigt försörjningsstöd i Jönköpings kommun i riktning mot arbete. Målet var 
att 30 procent av de individer som går vidare till aktivitetsfasen i projektet ska ha uppnått 
25 procents aktivitetsförmåga i anpassad miljö för att kunna gå vidare mot 
arbetsförberedande insatser.  

60 procent av deltagarna var kvinnor, 40 procent kvinnor vilket är representativt utifrån 
enlighet projektets uppskattning av målgruppspopulationen. Närmare tre fjärdedelar av 
deltagarna var mellan 41 och 55 år. Drygt en femtedel av deltagarna var mellan 30 och 
40 år.  

 

Som framgår i figur 1 har närmare hälften av deltagarna varit i offentlig försörjning var 
mer än nio år.  

 

Figur 1 Deltagarnas tid i offentlig försörjning, andel (%) 
Källa: Projektets egna uppföljningar  
 

Cirka en tredjedel hade en utbildningsnivå som var till och med grundskola eller lägre. 
Två tredjedelar av deltagarna saknade arbetslivserfarenhet.  

Sammantaget visar sammanställning av deltagarnas bakgrund att projektet har nått den 
målgrupp som avsågs men också individer med djupare problematik än vad man trodde 
från början.  
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Resurserna i projektet har bestått av två arbetsterapeuter, två socionomer, arbetsledning 
(100 procent), administration, läkare (köpt tjänst) psykologutredningar (köpta tjänster), 
tolk, hälsocoach, projektledare.   

2 UTVÄRDERINGEN 
Under våren 2020 upphandlades en extern utvärderade och uppdraget tillföll VETA 
Advisor.  I detta avsnitt beskrivs det initiala utgångspunkterna för vår utvärdering, det 
vill säga syftet med utvärderingen.  Vi beskriver vilka insatser vi har gjort för att kunna 
besvara utvärderingsfrågorna samt övriga detaljer i genomförandet av utvärderingen.  

2.1 Utvärderingens Syfte 

Utvärderingen strävade efter att tydligt utgå från projektets behov, de olika mottagarnas 
intressen och önskemål samt formulerade projektmål. VETA uppfattade att det fanns ett 
antal övergripande aspekter som var vägledande för utvärderingen, både vad gällde dess 
syfte, avgränsningar och genomförande. Dessa aspekter var följande: 

• Utvärderingen skulle vara lärande för att stödja genomförandet av projektet  
• Utvärderingen skulle fastställa måluppfyllelse och resultat  
• Utvärderingen skulle genomföras utifrån de horisontella principerna   
• Utvärderingen skulle anpassas till ett projekt som var komplext och spännde över 

en lång tidsperiod 
• Utvärderingen skulle ske i nära samarbete med uppdragsgivaren 
• Utvärderingen skulle belysa implementering för att förbättra förutsättningar för 

hållbarhet  

2.2 Utvärderingens faser 

I den första fasen gav VETA ett stöd till projektorganisationen med att utveckla och 
förfina förändringsteorin – med mätbara mål, kvalitativa och kvantitativa indikatorer för 
förväntade resultat på både individ-, organisations-, och systemnivå. Även en 
utvärderingsplan togs fram av utvärderaren där analysramar, metoder, frågeställningar 
och syfte med utvärderingens genomförande presenterades. Under denna fas stöttade 
också VETA med att utveckla ett uppföljningssystem för att kunna följa deltagarnas 
utveckling. Denna inledande fas av utvärderingen brukar kallas ex-ante fasen. 
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I den andra fasen bistod och stödde VETA projektledare, projektpersonal och styrgrupp 
i själva genomförandet av projektet. Under den andra fasen genomförde utvärderaren 
datainsamling som syftade till att ge styrgruppen, projektledning, projektgrupp samt 
andra relevanta aktörer underlag för styrning, men också att kunna ta vara på projektets 
resultat och skapa långsiktiga effekter. En del av utvärderingsuppdraget har innefattat 
att analysera den data från uppföljningssystemet som fylldes i av teamet. Denna typ av 
processnära utvärdering brukar kallas formativ utvärdering. 

Den tredje och sista fasen har handlat om att summera resultat och att ge en bild av 
projektets effekter. Resultaten har studerats på individ- och verksamhetsnivån. Det 
senare innebära en analys av hur projektets samverkans- och utvecklingsprocesser har 
fungerat. Vi ser samverkan som grundbulten i projektet. Det är genom en bättre 
samverkan och samordning som resultat ska uppnås för deltagarna på sikt ska hela 
staden och regionen påverkas. Föreliggande slutrapport ingår i denna fas. 

 

I utvärderingen har vi använt oss av en kombination av olika metoder. 

1. Dokumentstudier som bland annat har omfattat en genomgång av 
projektbeskrivning, lägesrapporter, aktivitetsbeskrivningar, uppföljning och 
statistik.  

2. Deltagaruppföljning. Uppföljningen har bestått av fyra delar: bakgrundsvariabler, 
aktiviteter, progression utifrån förändringsteorin och avslut.  

3. Intervjuer – enskilt och i grupp. Intervjuerna har genomförts som semistrukturerade 
intervjuer. Intervjuer har gjorts med deltagare, medlemmar i projektgruppen, 
styrgruppen, arbetsgruppen och samverkansgruppen, chefer och ledning i berörda 
organisationer. Under våren år 2021 har 23 personer intervjuats ur dessa grupper 
och under vintern 2022 har 20 personer intervjuats.  

 

Utvärderingen har bestått av datainsamling, analysarbete och återkoppling/lärande. 
Datainsamlingen har bestått av flera, både kvantitativa och kvalitativa, delar – genom 
intervjuer med projektpersonal, styrgrupper och deltagare samt enkäter.  

Utöver detta har VETA haft regelbundna avstämningsmöten med projektledare och 
projektets strateg och på det sättet hållit sig uppdaterad kring hur projektet utvecklats 
samt vilka utmaningar projektet stått inför.  
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Analyser har genomförts löpande av utvärderaren och resultaten från dessa har först 
återkopplats till central projektledning och lokala projektledningar och sedan till den 
centrala och de lokala styrgrupperna.  

I anslutning till datainsamlingen har två̊ digitala (våren 2021 och våren 2022) 
lärseminarier genomförts. Till seminarierna bjöds samverkansaktörerna, 
styrgruppsrepresentanter och projektgruppen in. Lärseminarierna var båda välbesökta 
och samtliga deltagare deltog aktivt i diskussioner under seminarierna. Lärseminarierna 
inleddes med en presentation av utvärderingsresultaten av utvärderarna. Efter 
presentationerna diskuterades ett antal framåtsyftande frågor i små̊ grupper för att 
avslutas i en gemensam diskussion och reflektion.  

Utvärderingen bygger alltså̊ på̊ både kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoder 
och använder den samlade empirin för att beskriva och tolka hur projektet har utvecklats 
över tid, men framför allt för att se vilka resultat som uppnåtts.  

2.3 Analysramar 

I avsnittet nedan presenteras de analysramar som vi har utgått från i analysen av de 
resultat som framkommit genom datainsamlingen.  

2.3.1 Förändringsteori 

En förändringsteori beskriver vilken typ av resultat och effekter som förväntas 
uppkomma av en given insats. Förändringsteorin är ett mycket viktigt verktyg för 
utvärderingen och ligger till grund för vilka resultat och effekter som ska utvärderas och 
hur dessa kan mätas genom olika indikatorer. Den underlättar också för projektets egen 
uppföljning.  

I figur 2 åskådliggörs principerna för ett projekts förändringsteori. 

 

Figur 2.Förändringsteori 
 

resurser aktiviteter resultat
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Med projektets förändringsteori som grund kan utvärderaren bedöma om projektet 
uppnått målen. I figur 2 presenteras projektets förändringsteori.  

 

Figur 3 Koll på förmåga, stöd till förändring – Förändringsteori  
 

2.3.2 Utvärderingskriterier 

De kriterier som används i utvärderingen av Koll på förmåga är en adaption av OECD:s 
utvärderingskriterier (eng. evaluation criteria)1. Kriterierna utgår från fyra olika teman: 
relevans, genomförande, måluppfyllelse och hållbarhet. 

Nedan beskrivs dessa kriterier. Den adaption som har gjorts är att vi lägger ett raster 
med de horisontella principerna över när vi genomför analys inom varje kategori. En 
visualisering av detta finns i figur 4. Se mer under horisontella principer.  

Relevans 

När projektets relevans bedöms undersöks hur projektet och dess aktiviteter förhåller sig 
till identifierade behov på olika nivåer och för olika målgrupper, och om relevansen 
bibehålls om förutsättningar ändras. Den kanske viktigaste aspekten av ett projekts 
relevans är just om insatserna möter de problem och behov som identifierats i 
analysfasen. Ett projekt kan många gånger rikta insatserna mot flera behov ur olika 

 

1 OECD. 2021. Applying Evaluation Criteria Thoughtfully, OECD Publishing: Paris. 
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målgruppers perspektiv (individer, organisationer, samhälle) och på flera olika nivåer 
(projektdeltagare, handläggare, chef, politik).2  

När relevansen utvärderas utreds även projektets prioritering hos den ägande aktören, 
men även hos eventuella samverkansparter som är involverade i utvecklingsarbetet. Det 
handlar dels om hur prioriterat utvecklingsarbetet är i sig själv, dels om hur 
prioriteringar ser ut inom utvecklingsarbetet. Inte sällan läggs mycket kraft och resurser 
på individnivå, när det största behovet ligger högre upp i styrkedjan för att få till 
strategiska förändringar som möjliggör bättre förutsättningar på individnivå.3  

Genomförande 

Hur ett projekt genomförs och organiseras får konsekvenser för projektets resultat och 
måluppfyllelse. Därför är det viktigt att studera om projektet fungerar ändamålsenligt 
och om resursanvändningen står i paritet med måluppfyllelsen. När genomförandet 
utvärderas utreds det om projektets syfte är tydlig för de olika parter som kommer i 
kontakt med utvecklingsarbetet, samt om de olika rollerna är tydliga och 
förväntningarna på dessa. Vidare undersöks om aktiviteterna genomförs på ett önskvärt 
sätt och om projektets drivs och organiseras på ett sätt som påverkar de mål man vill 
uppnå.4  

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen handlar om projektet har uppnått de delmål och mål som finns i den 
fördjupade målanalysen, hur projektet har bidragit till uppnådda resultat, vad man 
uppnår och genom vilka insatser. Genom att undersöka måluppfyllelsen och vad som 
bidragit till den kan utvärderaren även upptäcka oavsiktliga effekter av 
utvecklingsarbetet. Att undersöka oavsiktliga effekter är viktigt både för att identifiera 
negativa resultat och för att upptäcka positiva resultat som inte förutsetts.  

Måluppfyllelsekriteriet syftar även till att utvärdera om samtliga i målgrupperna 
påverkas likvärdigt av måluppfyllelsen, så att även de med missgynnande och utsatta får 
ta del av framgångsfaktorerna.5  

Hållbarhet 

Tidigare forskning visar att det behöver finnas insatser på̊ flera nivåer för att uppnå̊ 
hållbar strukturförändring. För att resultat från ett utvecklingsprojekt ska kunna 

 

2 OECD. 2021. Applying Evaluation Criteria Thoughtfully, OECD Publishing: Paris. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
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implementeras och förändra ordinarie verksamhet efter projektets slut krävs ett 
strategiskt arbete redan från projektstart.  

Den analytiska ramen gällande hållbarhet som har operationaliserats i den här studien 
består av fyra dimensioner av hållbart utvecklingsarbete. Dimensionerna är centrala för 
att uppnå hållbar förändring i satsningar som rör flera nivåer i en organisation6. De fyra 
dimensionerna utgörs av: behovsdriven utveckling, delvis gemensam målbild, kunskap 
om innehållsfrågan samt aktivt och delegerat ägarskap. 

Tabell 1  illustrerar de fyra dimensionerna för hållbarhet: 

Tabell 1 Dimensioner för hållbarhet (Öhman-Sandberg, 2014) 

Behovsdriven utveckling 
 

• Utvecklingsarbete behöver svara mot 
en verksamhets behov 
 

• Passa in i organisationens 
verksamhetsmål 
 

• Berörda av utvecklingsarbetet behöver 
lätt uppfatta vinsterna 
 

Kunskap om innehållsfrågan 
 

• Det finns ett djup i förståelsen av 
utvecklingsarbetets innehåll och vad 
respektive part kan bidra med 
 

• Det finns kunskap om vilka 
förutsättningar som krävs för att nya 
arbetssätt/förändringarna kan 
implementeras 
 

Delvis gemensam målbild 
 

• Alla som deltar i ett utvecklingsarbete, 
på alla nivåer, behöver dela en bild av 
vad målet är 
 

Aktivt och delegerat ägarskap 
 

• Ägarskapet behöver delegeras till de 
verksamheter som ska realisera 
förändringen 

 

Varje enskilt utvärderingskriterierna fyller också en viktig roll i relation till de andra. Om 
ett projekt är relevant ur samtliga målgruppers perspektiv och genomförs på ett riktigt 
och adekvat sätt på samtliga genomförandenivåer är förutsättningarna goda för en god 

 

6 Öhman Sandberg. A. (2014). Hållbar programutveckling: Betydelsen av delvis delade objekt och 

expansivt lärande. Doktorsavhandling vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping. 
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måluppfyllelse. Vidare ökar också förutsättningarna för en långsiktig hållbarhet även 
när projektet är slut om de tre första kriterierna uppfylls med goda resultat.7  

 

 

Figur 4. OECD:s utvärderingskriterier med horisontella principer. 

 

2.3.3 Horisontella principer 

Alla socialfondsprojekt ska i sin verksamhet integrera de horisontella principerna. Dels 
ska de bidra till en breddad syn på̊ exempelvis kompetens hos arbetsgivare och 
samverkanspartners, dels ska de säkerställa att vissa grupper inte exkluderas i projekten. 
Övergripande syfte är att bidra till ett hållbart och inkluderande arbetsliv, en väl 
fungerande arbetsmarknad och varaktig ökad sysselsättning på̊ sikt.  

Tidigare forskning visar att arbete med att motverka diskriminering, främja mångfald 
och jämställdhet sällan är prioriterat i organisationer. Ledningens aktiva stöd saknas 
ofta, det är brist på̊ resurser och arbetet drivs ofta av eldsjälars. Frågorna rör dessutom 
många gångar omedvetna värderingar och underliggande samhälleliga normer. Det 
räcker inte att enbart ha mål som är kopplade till de horisontella principerna, utan också̊ 
att kontinuerligt integrera dessa perspektiv i allt arbete som görs inom ramen för 
projektet. Det är därför av största vikt att i hela utvärderingsprocessen uppmärksamma 
de horisontella principerna och utvärdera hur de kommer till uttryck i projektet till 

 

7 OECD. 2021. Applying Evaluation Criteria Thoughtfully, OECD Publishing: Paris. 
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exempel genom att belysa hur projektet arbetar med att säkerställa att de horisontella 
principerna är en integrerad del i arbetsprocesserna och vad det innebär för projektets 
resultat.  
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3 RESULTAT 
I detta avsnitt presenteras de resultat som framkommit i utvärderingen av projektet. 
Resultaten redovisas utifrån de fyra utvärderingskriterierna relevans, genomförande, 
måluppfyllelse och hållbarhet.  

3.1 Relevansen 

Vår utvärdering visar att projektet har en hög relevans. Det är själva ansatsen som ger 
projektet en hög individuell och samhällelig relevans. Det handlar om en utsatt målgrupp 
där tidigare stödinsatser sällan har fungerat. Det gäller individer med en sammansatt 
problematik som ofta har ”hamnat mellan stolarna”. De är individer som av olika skäl – 
fysiska, psykologiska eller sociala – inte haft ork eller förmågan att se möjligheter att 
komma närmare arbetsmarknaden.  

Deltagarna har alltså en komplex problematik. Frånvaron är hög och en stor andel har 
varit långtidssjukskrivna. Deras vårdkonsumtion är hög och omfattar flera 
vårdkontakter. De har ofta begränsande kunskaper i svenska språket och utbildningsnivå 
är låg. Erfarenheterna av den svenska arbetsmarknaden är mycket begränsad. De har en 
hög grad av inaktivitet i vardagen och har till och med en isolerad tillvaro. Motivationen 
till förändring är ofta låg. Det vistas ofta i en social miljö som kännetecknas av oro kring 
boendet, våld i nära relationer och en problematik i familjen. 

I gruppen finns inslag av psykisk ohälsa, smärtbeteende, läkemedelsmissbruk och 
beroendeproblematik, psykisk ohälsa och analfabetism.  

Dock är det mycket få av deltagarna som bedömts ha medicinska hinder för att inte 
kunna delta i projektet. Samtliga respondenter beskriver arbetet i projektet som rätt sätt 
att nå och stödja målgruppen. Fokus i arbetet är på förmågor och resurser, inte på hinder 
hos deltagarna. De fyra spåren ses som något positivt eftersom de kan förändra synsättet 
på målgruppen och visar en möjlig väg för deltagarna mot arbetslivet. Många av de 
intervjuade i projektorganisationen ser positivt på att spåren ska fungera dynamiskt och 
inte skapa inlåsningseffekter, vilket ofta har varit fallet med tidigare insatser.  

Vår utvärdering visar att insatserna i projektet av de flesta har upplevts som relevanta 
och meningsfulla. Många deltagare har inte klarat av att driva sina egna frågor, till 
exempel att begära ett läkarintyg. Deltagarna ser det som viktigt att göra något 
tillsammans med andra och de hoppas att projektet ska ha positiv effekt på deras tillvaro.  

Vår utvärdering visar även på en del svårigheter att skapa relevans i projektet för 
deltagarna. Syftet och målet var inte helt tydligt för alla deltagare. De hade fått 
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information om projektet, men alla hade inte tagit till sig denna. Några hade känt sig 
tvingade att delta för att inte gå miste om det försörjningsstöd som de hade vid tillfället.  

Antalet deltagare var från början satt till 160, men ändrades sedan till 120. Till slut 
stannade siffran på ett knappt 90-tal deltagare. En viktig förklaring till att man inte 
uppnådde det numerära målet var pandemin.  

Samtliga inom projektorganisation, inklusive Samverkansgruppen, såg projektet som 
viktigt och efterlängtat i relation till målgruppen. Inom projektorganisationen var 
målbilden dock inte entydig. En del av de intervjuade menade att projektet skulle leda 
till ett minskat behov av försörjningsstöd på sikt. Andra lyfta fram resursinventeringen 
eller metodutvecklingen som det centrala målet. Andra målsättningar som nämndes var 
en förändrad förvaltningskultur eller förbättrade samverkansmodeller. Individernas 
möjligheter till en ökad grad av självförsörjning och/eller en ökad livstillfredställelse 
lyftes fram av samtliga intervjupersoner som en central målsättning med projektet. 

3.2 Genomförandet  

Vår utvärdering visar på flera styrkor i genomförandet och då bör det betonas att det är 
ett svårt projekt att genomföra – både med avseende på gruppen deltagare och i relation 
till olika samverkande aktörer.   

Arbetssättet har varit framgångsrikt. Behovskartläggningen i kombination med 
urvalskriterierna ökade träffsäkerheten med avseende på målgrupp. Arbetet i olika steg 
har givit struktur både för deltagarna och de professionella. Grundbulten i arbetet, den 
konkreta samverkan mellan en socionom, en arbetsterapeut och en läkare, har fungerat 
väl och givit möjligheter till ett samlat och samtida agerande utifrån individens 
förutsättningar. Deltagarna har kunnat bemötas på ett respektfullt och stödjande sätt 
genom projektets insatser.  

Organiseringen av projektet har varit ändamålsenlig. Det flesta i projektorganisationen 
menar att det finns en ömsesidig förståelse för varandras uppdrag, ansvar och resurser.  

”Det har gått otroligt bra, projektgruppen har jobbat väldigt bra. Vanligen så har man 
inte samma uppfattning om saker och ting men det har vi här. Vi är ett väldigt samspelt 
team.”  

Det har funnits en fungerande styrning av projektet, vilket har gjort att projektet har 
kunnat drivas agilt. Styrgruppsmedlemmarna har upplevt sig ha tillräcklig information 
om projektets progression för att ta viktiga beslut. Det har varit flera personförändringar 
i projektet, som det ofta blir, men dessa har man klarat av att hantera genom samspelet 
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mellan projektägaren och projektorganisationen. Målgruppen har vidgats efter hand 
genom att fler verksamheter har kunnat remittera deltagare, bland annat från invandrar- 
och flyktingenheten och åldern har sänkts från 35 till 30 år.  

Utvärderingen visar även på en del svårigheter och utmaningar i genomförandet. Ett 
problem har vi redan berört ovan, nämligen svårigheten att uppfylla det stipulerade 
antalet deltagare. Deltagare och projektet har haft olika bilder av deltagarnas 
problematik. Placeringen av lokalen för aktiviteter utgjorde en utmaning för deltagarna 
som är speciellt känsliga för detta. Insatserna, till exempel hälsoaktiviteter, har inte gått 
att genomföra parallellt med andra aktiviteter i den utsträckning som hade önskats. 
Trots att alla i intervjuerna har betonat vårdens vikt inom projektet, framstod vårdens 
inblandning på strategisk nivå som perifer.  

Samverkansgruppen upplevde sig inte få information om projektets utveckling i den 
utsträckning som de hade önskat. Samverkansgruppen hade en vag och skiftande 
uppfattning om sitt uppdrag inom projektet initalt. Dessa utamningar hanyterades i 
projektet och samverkansprocesseer utvecklades markant och bidrog till goda 
förutsättningar för hållbarhet. Utvecklingen i projektet återkommer vi till i kommande 
avsnitt.  

3.2.1 Horisontella principer 

Det finns även andra förklaringar till framgången i projektet som bland annat handlar 
om bemötande och ett lärande utifrån gjorda erfarenheter. En förklaring handlar om att 
deltagarna har stort förtroende för projektpersonalen. Olika data indikerar att de 
horisontella principerna uppfylls och medvetandegörs i aktiviteterna. Alla av de 
intervjuade deltagarna uppfattar att kvinnor och män får samma stöd. Kunskap om 
deltagarna har ökat efter hand och på det sättet har det skapats ett underlag som blivit 
viktigt för det fortsatta arbetet. Samtidigt kan vi se att trots att jämställdhetsperspektivet 
har funnits med i projektet, har de praktiska aktiviteterna av tradition varit starkt 
könsbundna.  

3.3 Måluppfyllelse 

Vi kan konstatera att det finns ett visst bortfall i rapporteringen från projektet. Det har 
att göra med att rapporteringen inleddes åtta månader efter genomförandefasens start. 
Rapporteringen omfattar 80 av 84 deltagare (95%), se figur 5.  
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Figur 5 Andel av deltagare som har fullföljt insatsen vår 2022 
Källa: Projektets egna uppföljningar  
 

Här kan vi se att 13 procent av totalt antal deltagare som koordinatorerna rapporterat in 
avslutats efter resursinventeringen (RI) vilket innebär att de inte går vidare till aktivitet. 
Orsaker som missbruksproblematik, omfattande beroendeproblematik ovilja och 
medicinska risker med deltagande låg till grund för avslut efter resursinventeringen. 
Vissa deltagare fick också en psykologutredning som resulterade i rekommendation om 
att inte under den aktuella tidpunkten inte genomgå arbetslivsinriktad rehabilitering och 
i vissa fall att arbetsprövning kunde vara skadligt för deltagaren.  

Vidare visar statistiken att 18 procent av totalt antal deltagare som koordinatorerna 
rapporterat in har avbrutit sin medverkan i projektet. Även här finns flera anledningar 
till att man avbrutit, det har rört sig om bristande motivation, sjukdom, hög frånvaro, 
beroendeproblematik och i något enstaka fall har deltagaren gått vidare direkt till 
ordinarie verksamhet.  

Ett viktigt resultat är att en stor andel av deltagarna, drygt 70 procent har klarat av de 
olika aktiviteterna och att de har kunnat slutföra projektet. Det innebär att deltagarna 
har brutit ett mönster, har kommit ut, fått träffa andra, orkat ta emot ett stöd, fått en 
ökad självkännedom och kanske börjat se nya möjligheter mot praktik och arbetsträning. 

Projektets egen dokumentation visar att knappt 25 procent av deltagarna har uppnått 
tjugofem procents aktivitetsförmåga. Det finns dock en osäkerhet i bedömningen 
eftersom uppgifter har saknats för en tredjedel av deltagarna.  

Deltagare som fullföljt projektinsatsen har fått en rekommendation om spår i 
slutdokumentation, enligt följande: 
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● Spår 1: Personen rekommenderas gå vidare mot arbetsförberedande insatser 
med målet att uppnå arbetsförmåga inom ett år. Det kan också handla om att 
personen behöver prövas mot arbete under en längre period.  

● Spår 2: Personen rekommenderas i dagsläget inte gå vidare mot 
arbetsförberedande insatser men det finns en utvecklingspotential på sikt. 
Behov av samordnade och parallella insatser finns.  

● Spår 3: Personen rekommenderas inte kunna gå vidare med 
Arbetsrehabiliterande insatser.  Det kan också handla om personer som i första 
hand behöver medicinskt utredande, rehabiliterande och sociala insatser.  

● Spår 4: Personen rekommenderas söka sjukersättning av medicinska skäl 
förutsatt medicinskt utredningar och rehabiliterande insatser är uttömda.  
 

Fördelningen på de olika spåren som rekommenderas deltagarna som fullföljt insatserna 
ser ut på följande sätt: 

  
Figur 6 Vilka spår rekommenderas de som har fullföljt insatsen. Vår 2022. 
Källa: Projektets egna uppföljningar  
 
Det är nästan hälften av deltagarna som hamnar i spår 2, vilket ska ses som något positivt 
mot bakgrund av deltagarnas bakgrund och förutsättningar. Dessutom har ungefär 1 av 
3 gått vidare till arbetsförberedande insatser. Slutligen har ca 10 deltagare gått vidare till 
rehabilitering och avslut. Dessa siffror får ses som en indikation på goda resultat 
eftersom det saknas uppgifter för samtliga deltagare.  

Ett viktigt mål i detta projekt har varit att stärka deltagarnas motivation och tilltro till 
sin egen förmåga. Det bedömdes vara lättare med personer som inte varit inne ”i 
systemet” och som hade en tro på sin förmåga och en strak önskan att komma närmare 
arbetsmarknaden. Utrikesfödda och yngre personer hade ofta högre ambitioner och var 
mer drivande i projekten, enligt några av de som vi har intervjuat.  

I projektet har också uppföljningar för skattning av deltagarnas progression gjorts. Både 
personal och deltagare har skattat deltagarens/sin utveckling två gånger under 
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individens deltagande. Frågor i dessa uppföljningar har utgått från KASAM8 och har 
visat sig vara svåra att förstå för många av deltagarna. Även om vissa deltagare haft tolk 
är känslan bland personalen att dom inte landat i frågorna och tolkat dessa olika. VETA 
har stöttat projektet i framtagande av frågor och förenklat dessa i dialog med projektet 
men det har ändå varit svårt att tolka dessa. Varken VETA eller projektet kunde på 
förhand förstå målgruppens komplexa bakgrund men med ökad kännedom vet vi att den 
här typen av frågor inte lämpar sig för progressionsmätningar för den här typen av 
målgrupp. Dessutom har det oftast gått kort tid mellan den första och andra mätningen 
och det har inte varit möjligt att uppskatta en progression på så kort tid för personalen 
heller.  

Eftersom vi har genomfört intervjuer med deltagarna kan vi, trots brister i 
progressionsmätningen,  se indikation på deltagarnas utveckling. Dom vittnar om att 
deltagande i projektet har stärkt dom. Citaten nedan är från deltagare som intervjuats 
inom ramen för utvärderingen och synliggör de mest frekventa synpunkterna.  

”För det mesta mår jag nog bättre! Tidigare hade jag inget att komma ut på, bara 
läkartider. Det har ju verkligen gjort skillnad. Tar tag i livet mer! Man känner sig inte lika 
dålig.” 

”Jag älskar att baka och gillar träslöjd.” 

”Jag uppskattar stödet jag får här.” 

”Här får man ta pauser, man orkar inte jobba så länge.” 

”Jag tror att det kan funka med arbetslivet.” 

Den goda måluppfyllelsen på en individuell nivå har flera förklaringar. Den är en följd av 
projekts organisation, ledning och styrning. Arbetsgruppen och styrgruppen har fått en 
bättre inblick i målgruppens behov och kunnat ta bättre överlagda beslut. De viktiga 
inslagen i arbetet har varit kartläggning, inskrivningsaktiviteter och kontinuerligt arbete 
med deltagarna.  

Utvärderingen visar även på problem att uppnå mål och resultat på en individuell nivå. 
En förklaring är att deltagarna som intervjuades inte fullt ut kände till sin handlingsplan, 
vilket ledde till en osäkerhet om vad nästa steg i utvecklingen bestod i.  

 

8 mäter känsla av sammanhang, alltså i vilken utsträckning man har en känsla av tillit till sin egna 
förmåga att möta motgångar, vilket kan kopplas till upplevt välbefinnande och hälsa 
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Några av de intervjuade tyckte att spår tre i projektet kunde ha uppnått bättre resultat. 
Ett stort problem som deltagarna pekade på som ett hinder för måluppfyllelsen var den 
starka trötthet som många har känt. Den kunde bero på fysiska besvär, en oro inför 
framtiden, en osund livsstil samt en anspänning inför att träffa andra och att delta i olika 
projektaktiviteter. De fysiska besvären kunde visa sig i att deltagare hade svårt att sitta 
ned, att använda händerna och att röra sig. Det innebär stora begränsningar i deras 
arbetsförmåga och även i att medverka i olika projektaktiviteter.  

Ett viktigt mål för projektet var en påbörjad hälsorehabilitering för flera av deltagarna. 
Tanken var att projektet skulle bidra till en bättre hälsa som följd av sociala och fysiska 
aktiviteter i projektet.  

En sammanfattande analys visar att man måste beakta deltagarna förutsättningar för att 
förstå deras möjligheter att närma sig arbetsmarknaden. Vi kan se att långa och 
upprepade sjukskrivningar har skapat en inlåsningseffekt. Det har lett till invanda 
beteenden som är svåra att bryta och som har lett till anpassningssvårigheter i projektet. 
Projektets egen redovisning pekar på att sjukskrivningar ofta kan förklaras med en social 
problematik (inte medicinsk). Den sjukskrivne tenderar att inte få den hjälp som hen 
egentligen behöver, vilket sin tur leder till inaktivitet och ökad risk för ytterligare 
sjukdomstillstånd (ofta kopplat till diabetes, högt blodtryck eller en depression).  

Utvärderingen visar att komplexiteten i flera ärenden är så pass stor att deltagarna inte 
klarar av kraven i programmen som erbjuds inom AMA. Deltagarna har tidigare prövats 
i ett ”otal” verksamheter men ändå har ingen progression skett.  

Projektet har genom arbete med det multiprofessionella teamet skapat en ökad förståelse 
för olika förmågor som är viktiga för att deltagarna ska komma närmare 
arbetsmarknaden, till exempel språket. Andra insikter bland berörda i projektet har 
handlat om en ökad kunskap och förståelse av funktioner och förmågor som är kopplade 
till inlärning, till exempel tidsaspekten. Projektpersonalen och berörda anställda har 
blivit bättre på att förstå orsaken till olika förmågor och funktioner genom att undersöka 
och kartlägga deltagarna och deras förutsättningar.   

3.4 Hållbarhet 

Den analytiska ramen för att studera hållbarheten av projektresultaten har 
operationaliserats i fyra dimensioner. De fyra dimensionerna utgörs av: behovsdriven 
utveckling, gemensam målbild, kunskap om innehållsfrågan samt aktivt och delegerat 
ägarskap (se tabell 1) 
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När det gäller behovsdriven utveckling visar utvärderingen att projektet har lyckats väl. 
Projektmedarbetarna och vissa av deltagarna uppfattar vinster med projekt – både för 
egen del och för organisationernas del. Några deltagare ser inte tydligt värdet av 
projektet för egen del. Vi kunde även konstatera att det fanns en bristande samsyn mellan 
deltagarna och projektpersonalen om deltagarnas behov.  

Målbilden har till stora delar varit gemensam för de olika aktörerna, vilket har gjort att 
samarbetet har kunnat fungera väl och att projektet har kunnat drivas framåt. Samtidigt 
visar utvärderingen att målen prioriteras lite olika mellan förvaltningarna och det gäller 
även i vilken ordning som målen ska uppnås.  

Vi kan se att det finns en god kunskap om projektets innehåll inom 
projektorganisationen. Det finns även en god insikt i vad varje part kan bidra med, vilket 
ger förutsättningar för att nya arbetssätt kan tas om hand och implementeras. Det finns 
dock en oklarhet om vad från projektet som ska implementeras i den ordinarie 
verksamheten och även hur detta ska gå till.  

När det gäller ett aktivt och delegerat ägarskap i projektet kan vi se att detta finns i både 
inom AMA och Socialförvaltningen. Cheferna i dessa organisationer är engagerade i 
projektet och stödjer det aktivt. Det fanns dock en otydlighet när det gäller vilken roll 
som Samverkansgruppen skulle ha i projektorganisationen och när det gäller hur 
spridning av resultaten skulle gå till. Vårdens roll i projektorganisationen framstod som 
perifer, vilket försvårade en hållbarhet av satsningen. Det framkom också förslag på 
förbättringar i utvärderingen.  

Under utvärderingsprocessen framkom det också att samverkan mellan berörda 
organisationer skulle underlättas om deltagandet inte kopplades till regler för ersättning 
från olika huvudmän, utan samverkan borde tydligare utgå från deltagarnas behov. 
Några av intervjupersonerna menar att det lätt kan bli ett spel mellan olika aktörer med 
skilda ersättningssystem – som försörjningsstöd och sjukpenning – och att det kan leda 
till att olika organisationer inte ser till individens och helhetens bästa. 

Utvärderingen visade även på svårigheter och utmaningar när det gäller hållbarheten av 
projektresultaten. Det fanns en upplevelse i styrgruppen av att den ordinarie 
verksamheten blir mer belastad till följd av personalbrist då vissa personer ”lånas ut” till 
projektet, detta var särskilt inom socialtjänsten.  Det rådde skilda meningar om huruvida 
det fanns bra samverkansstrukturer tillsammans med vården. En annan brist var att 
metoderna och utfallet av dem inte hade dokumenterades i någon större omfattning, 
vilket försvårade ett lärande och en spridning av projekterfarenheterna.  
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Samtliga svårigheter och utmaningar hanterades under projektgenomförandet. Det 
multiprofessionella teamet som bestod av läkare, socionomer och arbetsterapeuter 
utvecklade sina arbetsmetoder och dokumenterade dessa under ledning av 
projektledaren för Koll på Förmåga.  Samtliga hemorganisationer fick bättre kunskap om 
varandras uppdrag och roller, samt kunde se effektivitetsvinster av teamets arbete.  

Ägarskapet för projektresultaten har förstärkts under genomförandet. Formellt var 
Socialtjänstförvaltningen projektägare men i praktiken var ägarskapet delat med AMA, 
och dessa projektägare tillsatte en implementeringsgrupp med representation från båda 
verksamheterna, även projektledaren ingick i gruppen. Gruppen tog fram en 
implementeringsplan och i den fanns tydliga tidsangivelser för implementeringen av 
projektresultaten i den ordinarie verksamheten – både inom AMA och 
Socialförvaltningen. Den större målgruppen för det fortsatta spridningsarbetet är 400 
personer.  

Av implementeringsplanen framgår att de fyra spåren i projektet ska utvecklas, men det 
är något som måste legitimeras av respektive organisation. I planen för 
implementeringen konstaterades vidare att finansiering måste säkerställas för det 
fortsatta arbetet.   

Ägarskapet i ett samverkansprojekt blir komplicerat eftersom flera organisationer deltar 
och där bara en är formellt stödmottagare. Det är ofta svårt att fortsätta med en 
samverkan när ett projekt upphör och projektledningen och styrgruppen försvinner.  

Samarbetet mellan AMA och Socialförvaltningen kommer att fortsätta efter att projektet 
har avslutats. Administrationen och projektledningen kommer dock att tas bort. Tanken 
är att det ska finnas ett team inom Socialförvaltningen som samarbetar runt målgruppen. 
Den ska ta hand om resultaten från projektet. I aktivitetsenheten kommer delar från 
projektet att finnas kvar – som syateljén men i det fortsatta arbetet kommer deltagarna 
även kunna erbjudas mer produktionsinriktade aktiviteter inom AMAs ordinarie 
verksamheter.  

Det samma gäller fördjupande utredningar av aktivitetsförmågan. Arbetsterapeuterna 
på AMA kommer att fortsätta sitt arbete, liksom arbetskonsulten.  

Hållbarheten av projektet visar sig bland annat i att projektet erhåller  finansiering av 
samordningsförbundet. Ansökan, som har beviljats, gäller alltså fortsatt utveckling av 
projekt Koll på förmåga. Syftet är att resultatet av projektet ska kunna tas tillvara både 
i de egna verksamheterna och i samverkan med övriga aktuella samverkansparter. 
Dessutom omfattar ansökan en utveckling av en samverkansmodell för att motverka 
systemfel och inlåsningseffekter vid långa sjukskrivningar samt för att möjliggöra 
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individens återgång/inträde på arbetsmarknaden. Samverkan ska ske mellan 
professioner inom regionen, Försäkringskassan, Socialtjänsten, AMA och 
Samordningsförbundet.  Samverkansmodellen ska införas på fyra vårdcentraler och de 
allmänpsykiatriska mottagningarna inom specialistpsykiatrin.  

En annan långsiktig effekt av projektet är att Socialförvaltningen nu har man börjat 
kartlägga alla som är heltidssjukskrivna och för att se vilka insatser som behöver göras. 
AMA har anpassat sina verksamheter till målgruppen bland annat genom genom att 
erbjuda sysselsättningsinsatser för målgruppen i spår två som behöver tid för att uppnå 
arbetsförmåga. Det fortsatta arbetet är mer flexibelt organiserat. Det gäller tiden och hur 
deltagarna kommer in i verksamheten.  

En pilot har testats kopplat till en vårdcentral. En del i piloten innebär att vårdcentralen 
kan anmäla deltagare genom försörjningsstödet.  

Samverkan med vårdcentralerna i projektet har utvecklats och här har den externa 
läkarresursen varit till stor hjälp. Det är lätt för en läkare att skriva ut ett sjukintyg om 
kunskaperna i försäkringsmedicin brister, menar några av de intervjuade. En påbörjad 
kunskapshöjning hos läkare på vårdcentralerna kan innebära effekter på lång sikt.  

Framgången med hållbarheten i projektet kan sammanfattas i följande punkter: 

ü Alla inom projektorganisation har sett tydliga vinster med projektets arbete. 
ü Medlemmar i styrgruppen betonade att de både har ansvar och möjlighet att 

bidra till hållbarhet.  
ü Samverkan mellan AMA och SOC beskrevs som bättre än på länge. 
ü Det finns en utbredd kunskap om innehållsfrågan på alla nivåer i 

projektorganisationen. 
ü Förändringsarbete har skett stegvis och involverade är beredda till anpassning i 

den egna organisationen. 
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4 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER OCH 
ANALYS 

I denna del ska vi sammanfatta resultaten av vår utvärdering.  

När det gäller relevansen av projektet kan vi konstatera att arbetet med den målgrupp 
som projektet omfattat är något som har uppfattats som ytterst viktigt och efterlängtat 
av alla berörda aktörer. Denna insikt har skapat ett starkt engagemang i hela 
projektorganisationen. Många av de intervjuade har beskrivit satsningen som 
efterlängtad och behovsanpassad. Utvärderingen visar också på hög relevans utifrån 
målgruppens behov. Deltagarna har haft behov av att utveckla förmågor som gör att det 
kan ta reda på sina rättigheter och förstå vilka stödinsatser som finns.  

Många samverkande aktörer lyfter även relevansen från deras organisationsperspektiv. 
Arbetssättet har ett mervärde, eftersom det beskrivs som nytt och görs i samverkan, 
vilket troligen kan motverka ”rundgångsärenden”. Varje organisation skapar ”regler och 
förordningar” anpassad efter sin verksamhet, inte utifrån individens behov och för att 
skapa hållbara lösningar. Det är ofta snäva tidsangivelser för att klara en insats eller för 
att göra en progression, vilket gör det svårt för målgruppen som har en komplex 
problematik. 

Måluppfyllelsen är relativt god. Projektet verkar nå de flesta av sina uppsatta resultatmål. 
Verksamhetsstatistiken antyder att man mar har nått rätt grupp av individer och att man 
uppfyllt de resultatmål som man satt upp, dock inte när det gäller antalet deltagare. 
Deltagarna är över lag nöjda, däremot är motivationen avgörande för om de utvecklas 
genom projektet. Många deltagare hade länge svårt att förstå syftet och veta nästa steg i 
processen. 

Samverkan mellan olika huvudmän har varit en grundbult i projektet. Vi kan konstatera 
att det har funnits en huvudsaklig samsyn kring målgruppen. Initialt var 
samverkansgruppens roll otydlig men det tydliggjordes under projektgenomförandet.  

Projektet har genomförts på ett professionellt sätt. Det har varit ett agilt projekt, vilket 
har gjort att man har klarat av förändringar under projekttiden, framför allt för att 
motverka effekterna av pandemin och tre projektledarbyten.  

Förmågan att ta in expertis utifrån genom läkaren  har varit en viktig framgångsfaktor 
för att höja kompetensen, både inom projektet och i samverkansarbetet med bland annat 
vårdcentralerna.  

När det gäller hållbarheten har man lycktas mycket väl genom ett medvetet arbete där 
hela projektorganisationen har engagerats. Flera viktiga insatser i form av 
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spridningsaktiviteter både internt och externt har genomförts. Detta arbete har också 
omfattat spridning till relevanta politiker och nämnder. En annan viktig faktor är att 
projektet inte har konkurrerat med andra insatser, utan viktiga delar från projektet har 
kunnat implementeras i det ordinarie arbetet. 

Viktiga delar i projektet kommer att vara kvar och en fortsatt finansiering är säkrad tack 
vare projektets samverkansarbete. Tanken med ett pilotprojekt känns intressant och 
realistisk. Den satsningen kan ge kunskap och erfarenheter som sedan kan skalas upp 
och sprids inom kommunen. Erfarenheterna från piloten och det nya projektet kan till 
och med fungera som en inspiration för hela landet.  

Om vi kopplar tillbaka till förändringsteorin (se figur 3) så kan vi konstatera att det finns 
konkreta resultat på kort sikt. Det gäller deltagandetutformningen av projektets insatser, 
anpassade insatser, en tillgänglig lokal och en jämlik behandling av deltagarna. 
Personalen och styrgruppen har fått en ökad inblick i och mer kunskap om målgruppens 
olika behov. Samsynen har ökat och styrgruppen har arbetat för en spridning av 
erfarenheterna.  

När det gäller resultat på medellång sikt kan vi se att deltagarna har fått en ökad kunskap 
och en ökad insikt, men det är svårt att följa upp huruvida livstillfredsställelsen ökat.  
Rutiner och metoder har tagits fram för att ge deltagarna ett anpassat stöd utifrån deras 
behov. Projektets arbetssätt har spridits till organisationernas ordinarie verksamhet.  

Resultaten på längre sikt har uppnåtts för deltagarna. De flesta av dem har närmat sig 
arbetsmarknaden och de hamnar lättare rätt i välfärden. Hållbara strukturer och 
samverkansformer har delvis arbetats fram och detta arbete fortsätter i det nya projektet.  

Effekter på längre sikt kan vi inte bedöma i vår utvärdering, men det finns i alla fall ett 
pågående arbete och en fortsatt finansiering för att komma vidare. Eftersom man inom 
ordinarie verksamheter kommer att förvalta resultaten från projektet och fortsätta 
arbetet ger det goda indikationer på att projektet på sikt kommer att generera effekter.  

Sammantaget kan vi se att projektet har brutit deltagarnas passivitet och inneburit en 
rörelse mot aktivitet. Projektet har tagit emot personer som varit sjukskrivna på hundra 
procent, det vill säga personer som tidigare inte har haft någon möjlighet att få en 
stödinsats. På det sättet har projektet visat att begreppet arbetsförmåga inte betyder det 
samma som att vara sjuk eller arbetsför. Resursinventeringen har inneburit en 
kartläggning som visat på sambanden mellan deltagarnas situation och deras förmågor. 
Helhetsperspektivet i teamets arbete har givit en förståelse för varandras arbete och 
helheten kring deltagarens komplexa problematik. Projektet har organiserats som en 
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behovsstyrd och flexibel process, där ramarna har varit fasta men deltagarens önskemål, 
målsättningar och förutsättningar har varit styrande för arbetet.  

Det finns vissa hinder och farhågor inför framtiden. Det finns en risk att verksamheten 
går tillbaka till gamla mönster, där sjukskrivning ses som en enkel lösning. Det finns en 
risk att individen inte möts upp av en ny insats om inte platser skapas i de olika spåren. 
Samarbetet mellan berörda organisationer måste fortsätta så att ”stuprörstänket” 
försvinner. Det finns en risk att nya deltagarna innebär en för stor belastning på den 
ordinarie verksamheten. 

4.1 EN DISKUSSION  

”Äntligen har vi ändrat ett systemfel”, menade en av de strategiska aktörer som 
intervjuats i utvärderingsarbetet.  

Utvärderingen kan kanske inte bekräfta denna utsaga, men konstatera att man kommit 
en bit på väg i ett sådant svårt och banbrytande arbete.  

I detta avsnitt ska vi diskutera hur ett projekt av det här slaget kan leda till mer 
långsiktiga effekter och en ökad hållbarhet i framtiden. Vi inleder med att 
sammanfattande presentera några av förslagen: 

▪ Säkra den beteendepsykologiska kompetensen. Detta kan exempelvis ske 
genom en kompetensutveckling på vårdcentraler bland alla medarbetargrupper 
och genom en ökad samverkan och en samsyn med Socialtjänsten. Detta 
kommer ske genom det nya projektet och den pilot som är initierad.  
 

▪ Ge någon (organisation och person) ett samordningsansvar för samverkan med 
vården. Det är viktigt då kombinationen av 
försäkringsmedicin/psykiatri/smärtproblematik kan vara spridd över flera 
vårdenheter. Läkaren i projektet kommer att ha en sådan roll i det nya projektet 
men det är viktigt att hon också får stöd i dessa processer så att resultaten 
förankras inom ordinarie verksamhet. Det finns en risk att en modell för 
samverkan utvecklas i projektet men att diskussionen om samordningen för 
detta arbete kommer efter projektavslut, därför är det viktigt att skapa 
strukturer som knyter an till verksamheternas befintliga processer.  

 
▪ Ha en diskussion om målgruppen framgent bör breddas och inte enbart omfatta 

individer med försörjningsstöd. Detta kan vara viktigt för att öka incitamenten 
för samverkan. Även den diskussionen förs inom AMA och Socialtjänsten.  

 
▪ Säkra den kompetens som har byggts upp kring målgruppen för det fortsatta 

arbetet. 
 
▪ Dokumentera och sprid framgångsrika arbetssätt från det operativa arbetet i 

projektet. 
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▪ Ge i uppdrag åt en metodutvecklande funktion att effektivisera arbetssättet för 
att öka genomströmning och för att säkerställa att man kan arbeta med 
parallella insatser (BIP). 

 
▪ Öka delaktigheten hos deltagarna i deras planering, utveckla arbetat med så 

kallade peers, som ska företräda deltagarna i mer övergripande frågor. 
 
▪ Fundera över vilken roll som regionen ska ha i det fortsatta utvecklingsarbetet. 

Samordningsförbundet kan få en viktig roll i det fortsatta regionala arbetet för 
att överbrygga organisatoriska mellanrum och för att lyfta ett helhetsperspektiv.  

 
▪ Ett utvecklat samarbete med andra kommuner som arbetar på ett likartat sätt 

med frågorna kan ge stimulans och underlag för ett gemensamt lärande och en 
strategisk påverkan.  

 
▪ Frågan är hur Arbetsförmedlingen kan involveras i det fortsatta arbetet?  

 
Vi ska avsluta med en reflektion över ett kompletterande sätt att skapa 
utvecklingsmöjligheter för denna utsatta grupp. Vi vet att en rad omfattande försök och 
projekt endast leder till temporära resultat. Det är ofta inget fel på projekten i sig men 
uppgiften blir ofta övermäktig när kraven på arbetsmarknaden blir allt hårdare. Vi menar 
att ett hållbart utvecklingsarbete måste arbeta på två sätt – inifrån projektet och utåt, 
men också inifrån arbetsplatserna och mot de sökande. 

Projektet - Koll på förmåga, stöd till förändring som vi har studerat har kommit långt i 
sitt arbete med en svår målgrupp genom ett genomtänkt och medvetet 
samverkansarbete. Erfarenheterna tas nu till vara och utvecklas i ett fortsatt projekt. Vi 
tror att en kompletterande ansats där arbetsplatsernas villkor och förutsättningar för att 
ta emot och använda sig av denna målgrupp behöver fokuseras, kan göra att projektet 
blir riktigt unikt och att det kan få en stor strategisk betydelse.  

Tankarna bygger på en rad erfarenheter som gjorts i Socialfondsprojekt där nya typer av 
tjänster har skapats (Svensson & Florén 2021). Syftet är tudelat – dels att underlätta ett 
inträde på arbetsmarknaden för exkluderade grupper, dels ett sätt att höja kvaliteten i 
verksamheterna genom att ge stöd och avlastning till de professionella som verkar där. 
Det kan handa om olika servicetjänster i till exempel skolan eller sjukvården. Vissa 
funktioner i arbetet kan brytas ut och omvandlas till sammanhållna arbetsuppgifter. 
Tjänsterna kan med fördel utformas som deltider.  

Poängen med detta resonemang är att gå från ett ”push”- till ett ”pull”-tänk. Det betyder 
att man skapar en efterfrågan på tjänster som behövs för att göra en verksamhet bättre 
och med en högre kvalitet. Deltagarna kan då tydligt se att det finns arbetsuppgifter som 
väntar på dem om de får stöd och förutsättningar skapas för detta genom ett projekt.  



Slutrapport: Koll på förmåga, stöd till förändring   

 25 

Vi menar att den systemförändring som citatet ovan pekar på kräver en dubbel strategi 
– en ”push” för deltagarna att komma ut i arbetslivet, men kombinerat med en ”pull” där 
efterfrågan skapas på arbetsplatserna.  

Jönköping är en stor kommun som skulle kunna gå före och visa på hur sådana tjänster 
kan utformas. Kostnaden för kommunen blir begränsade – om några – eftersom många 
av deltagarna redan har ett försörjningsstöd. Andra organisationer kan följa efter och se 
fördelar för egen del och samtidigt är man med och tar ett ansvar för ett mer hållbart 
samhälle. 
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