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Sammanfattning 
Under september-oktober genomfördes en enkätundersökning där de flesta av samordningsförbundets 

insatser deltog. Målgrupperna var deltagare, personal på insatserna, styrelsen och chefsgrupper. I de tre 
sistnämnda grupperna besvarade de flesta enkäterna med mestadels positiva resultat. Märkvärt var dock att 

endast hälften av projektpersonalen i MIA ansåg att det för det mesta eller alltid finns en planering för vad 
som ska hända med deltagaren efter avslutad insats. Motsvarande andel för personalen på unginsatserna 

var tre fjärdedelar.  

 När det gällde deltagare var kravet att insatserna skulle få in minst tio enkäter inom mätperioden för att 
enkäterna skulle räknas som avidentifierade. Ungdomsteamet och CM kom upp i detta antal  

(inkomna enkäter från övriga insatser sparas och läggs ihop med enkäterna nästa mätperiod).  

 När det gäller CMs deltagare är svarsfördelningen på frågan om huruvida man känner sig mer redo att 

arbeta eller studera intressant. Endast 44 % svarade positivt. Målet med att deltagarna ska känna sig mer 
redo att arbeta är alltså inte helt uppnått. Det är också så att flera av CMs deltagare hade haft sin Case 

manager i mer än 6 månader före enkätundersökningen. Efter en så lång tid av stöd kan man tänka att en 
större andel borde ha känt sig mer redo att kunna arbeta eller studera. 

Det finns en tydlig tendens hos både Ungdomsteamets och CMs deltagare att de skulle vilja ha ett mer 

jobbinriktat stöd. De vill ha hjälp att söka jobb, hjälp att formulera cv och hjälp i kontakter med 
arbetsgivare. Flera lyfter att det inte bara handlar om ett direkt jobbsökarstöd utan också om stöttning i 

den sociala biten och i att hitta sina egna styrkor. En och annan nämner också att man skulle vilja ha en 

person som fungerar som en brygga mellan sig och arbetsgivaren.  

Ett sätt att få lite mer jobbfokus skulle kunna vara att satsa på en SE-insats som komplement till de 
förrehabiliterande insatserna. Det skulle ge extra stöd till en målgrupp som idag inte kan ta del av det 

stödet från Arbetsförmedlingen. 

Inledning  
Indikatorenkäterna 

NNS har under tre års tid arbetat med att ta fram ett instrument för mätning av kvaliteten i 
samordningsförbundens verksamhet. Syftet är att mäta både på strukturell nivå och på deltagarnivå. Från 

början formulerades 130 olika indikatorer och efter överväganden kvarstod 15 stycken som alla rör olika 

aspekter av samverkan. 14 av dessa mäts med hjälp av enkäter till olika målgrupper inom 
samordningsförbunden. Målgrupperna utgörs av deltagare i förbundens insatser, personal som arbetar 

med deltagare på insatserna, styrgrupper samt styrelsemedlemmar och förbundschef.  

För deltagare i förbundens insatser finns två enkäter. Den första besvaras 1-3 månader efter att insatsen 
påbörjats och den andra i samband med avslut. Syftet med det är att se om det blir någon betydande 

skillnad i hur deltagarna svarar vid de olika mättillfällena. Övriga respondentgrupper fyller endast i en 
enkät under mätperioden. Samtliga indikatorenkäter innehåller bara kryssfrågor. De flesta har 

svarsalternativ rangordnade från 1-6 och några enstaka är ja/nej-frågor. 

Tanken är att enkäterna delas ut löpande så att samtliga personer som påbörjar någon av 

samordningsförbundets insatser tillfrågas om att delta1. En mätperiod är tänkt att vara ett halvår varefter 

                                                           
1 De arbetsintegrerande sociala företagen räknas inte till samordningsförbundets insatser i det här fallet. Det beror på att de är 

leverantörer av arbetsträningsplatser och inte insatser i den bemärkelsen som övriga. 
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man analyserar de enkäter som kommit in under perioden. Nästa mätperiod påbörjas direkt efter så att det 

inte blir något glapp.  

Lokal enkät 

Som komplement till indikatorenkäterna har en lokal enkät som bara riktar sig till deltagare i 

Samordningsförbundet Östra Södertörns insatser tagits fram. Enkäten innehåller både några kryssfrågor 
och några öppna frågor, det vill säga frågor där respondenten själv får skriva ner sitt svar. Fördelen med 

öppna frågor är att respondenten ges möjlighet att med egna ord uttrycka sina åsikter och tankar. 

Avidentifiering och integritetsaspekter 
En viktig förutsättning för att få personer att besvara en enkät så sanningsenligt som möjligt är att 
garantera dem anonymitet. Att man inte på något sätt kan ta reda på vem som svarat vad.  

Det är bland annat därför personalgrupperna slagits ihop. Antalet personer som arbetar i varje insats är så 

få att om man redovisar insatsspecifika resultat för personalen finns en risk att enskilda svar kan kopplas 

till specifika personer. All personal som arbetar i MIA-projektet utgör en svarsgrupp och all personal som 
arbetar i ungteamen utgör en grupp.   

Enkäterna är avidentifierade då de varken är numrerade eller innehåller personuppgifter. Resultaten på 

deltagarnivå för en insats redovisas inte heller förrän minst 10 deltagare besvarat enkäten. 

Genomförande  
Den första mätperioden, som får ses som en provomgång, pågick mellan 25 september och 7 november. 
För att undersökningen på deltagarnivå ska räknas som avidentifierad gäller att resultat endast får 

redovisas för de insatser som under perioden samlat in minst 10 enkäter. För att komma upp i detta antal 
slogs de tre Case managers ihop till en insats redan från början. Likadant är det för unginsatserna. Men då 

inga enkäter från Ung i Nynäs och endast en från Ung i Tyresö inkom under mätperioden är det bara 

Ungdomsteamet i Haninge som är representerade på deltagarnivå. Övriga av samordningsförbundets 
insatser kommer inte att redovisas förrän nästa mätperiod då de ännu inte kommit upp i 10 enkäter.  

Enkäterna lämnades till personalen på insatserna inför mätperiodens början. Deltagarna fick sedan besvara 

dem antingen individuellt eller i grupp beroende på typ av insats. Indikatorprojektets pågåendeenkät och 
den lokala enkäten besvarades vid samma tillfälle, 1-3 månader efter insatsstart. Efter att enkäterna fyllts i 

fick deltagaren själv stoppa ner dem i ett kuvert och försluta detta. Vid svarande i grupp hade deltagarna 

inte möjlighet att titta på varandras svar. Personalen överlämnade slutligen alla kuvert med enkäter till 
utredaren på Samordningsförbundet. Eftersom det inte skett tillräckligt många avslut under mätperioden 

har endast ett fåtal avslutsenkäter fyllts i. Dessa har sparats och läggs till enkäterna nästa mätperiod. 

Personalen/projektmedarbetarna på insatserna fick varsin enkät med bifogat svarskuvert i början av 
mätperioden. Av personalen i Unginsatserna tillfrågades samtliga 12 och i MIA tillfrågades 11 personer 

den här mätperioden. 1 MIA-medarbetare valde att tacka nej till deltagande i undersökningen då hen inte 
ansåg sig ha tillräckligt med kunskap för att svara på frågorna.  

Enkäterna till styrelse och chefsgrupper delades ut och besvarades i samband med möten. 
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Resultat 
För att denna rapport inte skulle bli för omfattande tas inte alla frågor för samtliga respondentgrupper upp 

för diskussion. I texten visas diagram främst för de frågor där resultaten är intressanta. Alla svar finns 
dock presenterade i tabeller uppdelade på respondentgrupp i medföljande bilagor. 

Deltagare kryssfrågor 

CM 

Deltagarna som har en Case manager är i huvudsak nöjda på alla områden som mäts med indikatorerna. 

Könsskillnaderna är marginella. Med en kort mätperiod som därför resulterade i ett lågt antal svar bör 

resultaten tolkas med försiktighet. Antalet personer som vid mätperiodens början hade en Case manager 
och tillfrågades om att delta i undersökningen var 19 stycken. Antalet som svarade på indikatorenkäten är 

totalt 17 personer vilket ger en svarsfrekvens på 89 %. 11 av dessa är kvinnor, 5 är män och 1 person har 
inte uppgett kön. Då denna person är ensam i sin kategori presenteras inte dennes resultat med en egen 

stapel i nedanstående diagram. På den lokala enkäten är antalet svarande 16 stycken, varav 10 kvinnor, 5 

män och 1 person som inte uppgett kön (svarsfrekvens 84 %). 

På frågan om man upplever att man får stöd på ett sätt som är till stor nytta har 82 % av kvinnorna svarat 
något av de två mest positiva svarsalternativen jämfört med 40 % av männen. I det här fallet är antalet 

svarande män endast 5 stycken, men skillnaden är så pass stor att man kan ana att kvinnor upplever sig ha 
större nytta av att ha en CM. Det blir intressant att se om skillnaden bekräftas också av nästa mätperiod. 

Totalt sett är deltagarna dock väldigt nöjda. 

 

 

En annan fråga där det finns tendens till könsskillnad är den om huruvida man känner sig mer redo att 

kunna arbeta eller studera. Här har 60 % av männen svarat något av de två mest negativa svarsalternativen 
jämfört med 10 % av kvinnorna. 40 % av kvinnorna har svarat mycket positivt jämfört med 20 % av 

männen. Det går hand i hand med föregående påstående om att kvinnor möjligen upplever sig ha mer 
nytta av att ha en CM.   
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Intressant är också att den totala andelen som svarat något av de två mest positiva alternativen endast är 
31 %, lägger man till det tredje mest positiva alternativet är siffran 44 %.  

På frågan ”är du med och bestämmer vilket stöd du skall få” är de flesta mycket positiva. Ingen deltagare 
har svarat negativt vilket kan tolkas som att deltagarna känner sig delaktiga i planeringen av sin 
rehabilitering. Som framkommer i diagrammet nedan är det en större andel män än kvinnor som känner 

sig tveksamma, med andra ord som svarat alternativet ”ibland”. 

 

På de övriga 5 indikatorfrågorna syns inga könsskillnader och de allra flesta är positiva2. På frågan ”har det 
stöd du fått hjälp dig att hitta sätt att hantera din situation” svarade dock 45 % av kvinnorna och 40 % av 

männen att de är tveksamma eller negativa.  

I svaren från den lokala enkäten syns samma tendens till könsskillnad som i indikatorenkäten. På frågan 

”upplever du att tiden i insatsen bidragit till att ditt mående förbättrats” är kvinnorna betydligt mer 
positiva. 80 % svarade något av de två positiva svarsalternativen jämfört med 40 % av männen. Endast 20 

% av kvinnorna svarade negativt medan motsvarande andel för män är 40 %.  

                                                           
2 För information om den exakta svarsfördelningen på samtliga enkätfrågor, se bilaga 1. 
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På frågorna om tiden i insatsen bidragit till att man fått ökade kunskaper om sina styrkor respektive 

begränsningar ser mönstret likadant ut. Kvinnorna är mer nöjda än männen.  

 

6 av 10 kvinnor (60 %) upplever att de fått ökade kunskaper om sina styrkor jämfört med 1 av 5 män (20 
%). Men det intressanta är att 60 % av männen svarat negativt. Tendensen är återigen att kvinnor upplever 

sig ha fått ut mer av att ha en CM än män. På samma sätt ser det ut när det gäller kunskap om 
begränsningar även om könsskillnaden inte är lika stor. 70 % av kvinnorna är positiva respektive 40 % av 

männen. 
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Ungdomsteamet 

För deltagarna i ungdomsteamet är det i princip omöjligt att uttala sig om könsskillnader på 

indikatorfrågorna då 5 av 11 valt att inte besvara frågan om kön. 3 deltagare uppgav sig vara kvinnor och 3 
uppgav sig vara män. Det totala antalet tillfrågade ungdomar är 16 stycken vilket ger en svarsfrekvens på 

indikatorenkäten på 69 %. 

På frågan om man fått stöd på ett sätt som är till stor nytta har 64 % svarat ”alltid” eller ”för det mesta”. 
Lägger man till svarsalternativet ”ofta” är siffran 90 %. Som framkommer av diagrammen nedan är 

mönstret lika positivt på frågorna ”är du med och bestämmer vilket stöd du skall få” samt ”får stödet ta 
den tid du behöver”. På frågan om delaktighet är andelen som är mycket positiva (dvs. svarat ”alltid” eller 
”för det mesta”) 64 % och på frågan om tid är motsvarande andel 82 %. 

 

 

 

 

Detta kan tolkas som att ungdomarna överlag upplever att insatserna tar hänsyn till deras behov.  
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På frågan om insatsen bidragit till att man hittat sätt att hantera sin situation är spridningen lite större. De 

flesta har svarat något av de två mittersta svarsalternativen.   

 

På den lokala enkäten har samtliga 16 tillfrågade besvarat minst en fråga. Här är svarsfrekvensen alltså 100 

%. 9 svarande uppgav sig vara kvinnor och 7 uppgav sig vara män (lite märkligt kan tyckas då flera av 
dessa valde att inte besvara frågan om kön på indikatorenkäten). 

En bit i att kunna utveckla sätt att hantera sin situation är att få ökade kunskaper om de egenskaper man 

har. Två av frågorna i den lokala enkäten handlar om detta. 

I diagrammen nedan syns att ungdomarna i hög grad upplever att insatsen bidragit till att de fått ökade 
kunskaper om sina styrkor och begränsningar. Här är statistiken könsuppdelad då ingen respondent valt 

att inte besvara könsfrågan. Men antalet i varje kategori är så pass lågt att man måste vara försiktig med att 

uttala sig om skillnader.  
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*en kvinna har valt att inte besvara frågan 

Som synes har de allra flesta svarat positivt på båda frågorna.  

Slutligen kommer ett diagram som visar fördelningen på frågan om man känner sig mer redo att kunna 

arbeta eller studera. Bland CMs deltagre svarade endast 31 % mycket positivt. Motsvarande andel för 
Ungdomsteamets deltagare är 45 %. Endast 1 person har svarat negativt jämfört med 4 (25 %) av CMs. 

Det kan möjligen förklaras av att CMs deltagare ofta står längre från arbetsmarknaden när de påbörjar 

insatsen än Ungdomsteamets. 
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Deltagare öppna frågor 
Svaren på de öppna frågorna har delats in i kategorier. Dessa kategorier är generella men tanken är att de 

ska spegla meningen i respondenternas svar i så stor utsträckning som möjligt. I och med det låga antalet 

svarande på varje fråga gjordes ingen könsuppdelning. 

Den första frågan som ställdes var ”vad tror du själv att du behöver för stöd för att närma dig arbetsmarknaden?”. 
Antalet deltagare som besvarat frågan med något annat än ”vet ej” är 16 stycken, 8 från Ungdomsteamet 

och 8 från CM.  4 deltagare svarade ”vet ej” och 12 hoppade över frågan. Nedan kommer en beskrivning 
av kategorierna och sedan följer tabeller som visar hur deltagarna svarat. 

 

1. Förbättrad fysisk hälsa- Deltagaren upplever att en förbättrad fysisk hälsa skulle öka sannolikheten att 

få ett arbete. 

2. Tid- Kategorin tid är definierad som att man behöver få ta tid på sig, ta pauser. Tid kan också handla 
om att man behöver ha förkortad arbetstid.  

3. Vägledning- vägledning kan handla om att man behöver hjälp med struktur, hjälp att våga eller 

handledning i vad som är ens styrkor eller begränsningar. Det kan också handla att man behöver en 
person som pekar åt rätt håll eller hjälp att hitta ställen att söka jobb på. 

4. Söka jobb- Kategorin söka jobb definieras här som hjälp med att skriva cv, hitta arbetsplatser, hitta sätt 

att själv söka jobb (exempelvis information om olika hemsidor).  

5. Brygga- brygga definieras som att man känner att man behöver en person som agerar som brygga 
mellan sig och arbetsgivaren. En person som underlättar och anpassar en anställning. Man kan behöva 

stöd i att berätta för en arbetsgivare om de egenskaper man har. Om man behöver någon typ av 

anpassning, som exempelvis förkortad arbetstid, kan det kännas svårt att själv formulera det på ett bra sätt. 

6. Fortsatt stöd- Fortsatt stöd definieras som att man önskar fortsätta få stöd på samma eller liknande 
sätt som man får nu. 

7. Stresshantering. 

8. Ej svarat/Vet ej – deltagaren har antingen inte svarat eller skrivit ”vet ej”. 

Tabellen nedan visar hur CMs deltagare svarade. Siffrorna står för hur många svar som rör en viss 

kategori. Men ett specifikt svar kan innehålla flera kategorier. En deltagare kan exempelvis ha svarat att 
hen behöver både vägledning och mer tid.  

Kategorier Antal svar som rör kategorin 

1. Förbättrad hälsa 1 

2. Tid 3 

3. Vägledning 1 

4. Söka jobb 2 

5. Brygga 2 

6. Fortsatt stöd 1 

7. Stresshantering 0 

8. Ej svarat/vet ej 8 
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Exempel på svar från CMs deltagare på frågan om vilken typ av stöd man själv tror sig behöva är: 

”någon som hjälper mig att hitta ett arbete med tex lönebidrag. Behöver struktur i vardagen och hjälp med den sociala biten. 

Intervjuer, socialt samspel med arbetskamrater och småprat är en mardröm för mig.” 

Eller 

”förståelse för min livssituation och att jag behöver veta saker innan de sker. Att förmedla till både arbetsgivare och kollegor 

kunskap om mig….” 

Nästa tabell visar hur Ungdomsteamets deltagare svarat. 

Kategorier Antal svar som rör kategorin 

1. Förbättrad hälsa 0 

2. Tid 0 

3. Vägledning 4 

4. Söka jobb 4 

5. Brygga 2 

6. Fortsatt stöd 1 

7. Stresshantering 1 

8. Ej svarat/vet ej 8 
 

De kategorier som oftast återkommer i ungdomarnas svar är ”vägledning” och ”söka jobb”. Exempel på 
svar är: 

”en person som pekar mig åt rätt håll och som kan agera som en brygga mellan mig och arbetsgivaren när det behövs.” 

Ett annat exempel från en ung man är: 

”jag behöver hjälp med stresshantering” 

Nästa fråga var ”om du tänker tillbaka på din tid i insatsen, är det någonting du är särskilt nöjd med?”. Frågan 

besvarades av 16 personer, varav 8 från CM och 8 från Ungdomsteamet. Kategorierna är uppdelade som 
följer: 

1. Min kontaktperson/personalen- kategorin innefattar alla svar där respondenten uppger att man är 

särskilt nöjd med personalen alternativt sin kontaktperson. 

2. Samtal – deltagaren har uppgett att individuella samtal är det man är mest nöjd med.  

3. Kurser/aktiviteter – deltagaren har svarat att kurser eller aktiviteter är det man är mest nöjd med. 
Dock har det inte i något svar framkommit vilken typ av aktiviteter/kurser man menar. 

4. Fått pröva praktik/arbetsträning - deltagaren har lyft att man fått pröva att praktisera/arbetsträna på 

någon eller några arbetsplatser som det mest positiva. 

5. Ökat självförtroende  

6. Snabb hjälp – deltagaren är särskilt nöjd med att det tog kort tid efter inskrivning innan stödet 
påbörjades. 
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7. Bemötandet – i svaret har deltagaren på något sätt framhållit personalens bemötande som något man 

är nöjd med. 

8. Ej svarat/Vet ej – deltagaren har antingen inte svarat eller skrivit ”vet ej”. 

Tabellerna visar hur deltagarna svarat. 

CMs deltagare 
Kategorier Antal svar som rör kategorin 
1. Kontaktperson/personal 5 

2. Samtal 1 
3. Kurser/Aktiviteter 0 

4. Praktik/Arbetsträning  1 
5. Ökat självförtroende 1 

6. Snabb hjälp 1 
7. Bemötande 1 

8. Ej svarat/vet ej 8 
 

Ungdomsteamets deltagare 

Kategorier Antal svar som rör kategorin 

1. Kontaktperson/personal 2 

2. Samtal 0 

3. Kurser/Aktiviteter 3 

4. Praktik/Arbetsträning  1 

5. Ökat självförtroende 0 

6. Snabb hjälp 1 

7. Bemötande 2 

8. Ej svarat/vet ej 8 
 

Det absolut vanligaste svaret från CMs deltagare på frågan om vad man är extra nöjd med är ”min 
kontaktperson/min CM”. Ett exempel på svar är: 

”min kontaktperson. Hon lyssnar och är flexibel.” 

Ungdomarna har oftare svarat att det är de kurser eller aktiviteter man fått pröva som man är extra nöjd 

med. Det är dock svårt att dra någon slutsats utifrån dessa svar då ingen angett vilken typ av kurs/aktivitet 
man syftar på.  

Personalens bemötande är också något ungdomarna lyfter som det man är särskilt nöjd med. Här är ett 

exempel: 

”mottagandet och den respekt personalen visat mig”.  
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Den sista frågan var ”är det någonting du tycker kunde ha varit annorlunda?”. Frågan besvarades av 13 personer, 

varav 6 från CM och 7 från Ungdomsteamet. 

1. Tid- Här definieras kategorin tid som att man upplevt att tiden i insatsen inte räckte. Insatsen var helt 

enkelt för kort. 

2. Nej – deltagaren har svarat ”nej”, med eller utan efterföljande kommentar.  

3. Bättre stöd av vården – deltagaren har svarat att hen skulle ha behövt bättre stöd av vården parallellt 

för att kunna ta till sig stödet från insatsen bättre. 

4. Mer personliga frågor/personligt engagemang  

5. Ekonomiskt stöd- deltagaren anser att personer som deltar i någon insats borde vara berättigade till 
ekonomiskt stöd. 

8. Ej svarat/Vet ej – deltagaren har antingen inte svarat eller skrivit ”vet ej”.

 

CMs deltagare 

Kategorier 
Antal svar som rör 
kategorin 

1. Tid 1 
2. Nej 2 

3. Vårdstöd  1 
4. Personliga frågor 1 
5. Ekonomiskt stöd 1 

8. Ej svarat/vet ej 10 
  

 

 
 
 
Ungdomsteamets deltagare 

Kategorier 
Antal svar som rör 
kategorin 

1. Tid   
2. Nej 7 

3. Vårdstöd   
4. Personliga frågor   
5. Ekonomiskt stöd   

8. Ej svarat/vet ej 9 
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I tabellerna på föregående sida syns att det vanligaste svarat är ”nej”. Samtliga ungdomar av de som valt 
att besvara frågan har uttryckt att de inte tycker någonting kunde ha varit annorlunda. Ett exempel på svar 

från CMs deltagare är: 

”jag tycker inte att 3 månader med en Case manager räcker för att kunna uppnå ett mål. Det är viktigt att deltagarna får 
en kontakt och ett förtroende för sin Case manager….” 
 

 

Personal 

Projektpersonal MIA 

Av projektpersonalen i MIA tillfrågades 11 personer varav 8 svarade på minst en fråga. Dessa 11 är 

personal från Stationen, ROA, CM och Mobiliseringen. En av Stationens medarbetare valde att tacka nej 
på grund av att hon inte arbetat så länge och därmed inte ansåg sig ha tillräckligt med kunskaper för att 

besvara enkäten. De resterande 2 som ingår i bortfallet är personal från Mobiliseringen varifrån inga 

enkäter kommit in.  

När det gäller samverkan med andra aktörer upplever alla att det finns rutiner för detta även om endast en 

helt och hållet håller med.  
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Den största andelen av MIA-medarbetarna upplever att stödet de ger får ta den tid som behövs. Men 3 av 

8, alltså nästan hälften, har svarat sällan eller ibland.   

 

Det är antagligen en svår gränsdragning mellan den tid man har möjlighet att ge och den tid en deltagare 
behöver. Insatserna är också olika och har olika förutsättningar för att anpassa stödet till specifika 

deltagares behov. I respondentgruppen ingår både personal från gruppinsatser och personal från 

individinriktade insatser.  Diagramet nedan visar svarsfördelningen på frågan ”finns det en tillräcklig 
planering för vad som ska hända efter att detta stöd upphör”.  

 

Hälften svarar något av det två mest positiva svarsalternativen vilket betyder att hälften inte gjort det. Här 

är ett område där det kan bli bättre. Målet med att deltagande i MIA ska vara som en kedja där deltagaren 
börjar i resursrådet, går vidare till en eller flera insatser och sedan till arbetsträning måste innefatta vidare 

planering efter en insats. I det här fallet handlar det om deltagarens vidare planering efter deltagande i CM, 
ROA eller Stationen som är de MIA-insatser som finns representerade på personalnivå i resultaten av den 

här undersökningen. 

 

 

1

2

5

0

2

4

6

8

10

12

Aldrig Sällan Ibland Ofta För det

mesta

Alltid

Får stödet som ni ger ta den tid som behövs?
Projektmedarbetare i MIA ÖS ht 17

1
2

1

3

1

0

2

4

6

8

10

12

Aldrig Sällan Ibland Ofta För det

mesta

Alltid

Finns det en tillräcklig planering för vad som ska 
hända efter att detta stöd upphör?
Projektmedarbetare i MIA ÖS ht 17



17 

 

Nedanstående diagram visar hur MIA-medarbetarna svarat på frågan som handlar om huruvida alla som 

är involverade i arbetet med deltagarna delar samma synsätt och värderingar. Svaren är inte helt positiva. 3 

av 8 svarande är tveksamma och endast 2 av 8 (25%) har svarat något av de två högsta svarsalternativen. 
Frågan är dock lite komplicerat ställd. Det kan vara svårt för respondenten att veta om frågan bara rör den 

egna verksamheten/insatsen eller om man med insats menar hela kedjan av insatser för deltagare. 

 
 

Personal unginsatserna 
Av personalen på unginsatserna tillfrågades 14 personer om att delta i undersökningen och samtliga 

besvarade enkäten. Dessa 14 arbetar i något av de tre ungteamen.  

Jämfört med projektmedarbetarna i MIA håller personalen på unginsatserna i högre grad med om att alla 
som arbetar med deltagarna delar samma värderingar. 70 % har svarat något av de två mest positiva 

svarsalternativen och endast 2 personer är tveksamma. 
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Personalen på unginsatserna uppger också i högre grad att det finns en planering för hur deltagarna ska gå 

vidare efter avslutad insats än MIA-medarbetarna. 75 % har svarat att det för det mesta finns en tillräcklig 

vidare planering.  

 

 

Vidare anser 79 % att stödet till deltagarna för det mesta eller alltid får ta den tid som behövs. Det 

stämmer väl överens med motsvarande fråga till deltagarna på unginsatserna, ”får stödet ta den tid som 
behövs”, där 82 % svarat mycket positivt.  
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Styrelsen och chefsgrupperna 
11 av 18 medlemmar i någon av förbundets styrgrupper har svarat att det finns fungerande 

samverkansstrukturer mellan inblandade aktörer till mycket stor del. Dock är det några som anser att det 

kunde fungera bättre. Målet är att minst 75 % ska tycka att det finns sådana strukturer i tillräcklig 
utsträckning. Andelen som här svarat något av de positiva svarsalternativen (de tre högsta) är 83 %. 

 

 

Medlemmarna i styrelsen har alla svarat positivt.  
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På frågan till chefsgrupperna om erfarenheter från samverkan lett till att förebyggande insatser utvecklats 

håller 47 % med till mycket stor del eller helt och hållet. Lägger man till alternativet ”till stor del” är 
andelen 82 %.  

 

 

 

Slutsats  
Eftersom den här första mätperioden var väldigt kort blev antalet besvarade enkäter ganska lågt. Det gav 

ett relativt svagt underlag för analys. Dessutom är svarsgruppen med deltagare i CM snedvriden. Männen 

är underrepresenterade vilket medför att man inte med säkerhet kan uttala sig om könsskillnader. Det är 
viktigt att ta hänsyn till detta innan eventuella slutsatser dras.  

Den slutsats som dras utifrån indikatorenkäterna är att deltagarna överlag är väldigt nöjda. På de flesta av 

indikatorfrågorna har deltagarna kryssat i något av de tre positiva svarsalternativen. Det är ett tecken på att 
de är nöjda med insatsen men kan också delvis bero på dåligt differentierade svarsalternativ på frågorna. 

De flesta indikatorfrågor har sex svarsalternativ där tre är positiva, två är negativa och ett ”mittemellan”. 
När man konstruerar frågor är det viktigt att skillnaderna mellan svarsalternativ speglar verkliga skillnader i 
attityd mellan respondenterna. Att lägga till ett sjätte svarsalternativ motiverades av indikatorprojektets 

arbetsgrupp med att variablerna skulle bli mindre snedfördelade. Men faktum är att det blev tvärtom. Har 
man fler positiva än negativa svarsalternativ har man en variabel som är snedfördelad redan från början. 

Med anledning av detta ska de överdrivet positiva resultaten tolkas med försiktighet. Enkäten har kanske 
inte fångat den verkliga variationen i upplevelse mellan respondenterna.   

När det gäller CMs deltagare är en intressant faktor det här med huruvida man känner sig mer redo att 

kunna arbeta eller studera. Endast 44 % svarade positivt. Målet med att deltagarna ska känna sig mer redo 

att arbeta är alltså inte helt uppnått. Det är också så att flera av CMs deltagare hade haft sin Case manager i 
mer än 6 månader före enkätundersökningen (ca hälften av AMs deltagare och de flesta av Paolas3) . Efter 

                                                           
3 Anne-Marie och Paola tillfrågades om detta via mejl 
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en så lång tid av stöd kan man tänka att en större andel borde ha känt sig mer redo att kunna arbeta eller 

studera.   

Vad gäller den lokala enkäten är det svaren på de öppna frågorna som är det mest intressanta. Det finns en 

tydlig tendens hos både Ungdomsteamets och CMs deltagare att de skulle vilja ha ett mer jobbinriktat 
stöd. De vill ha hjälp att söka jobb, hjälp att formulera cv och hjälp i kontakter med arbetsgivare. Flera 

lyfter att det inte bara handlar om ett direkt jobbsökarstöd utan också om stöttning i den sociala biten och 
i att hitta sina egna styrkor. En och annan nämner också att man skulle vilja ha en person som fungerar 

som en brygga mellan sig och arbetsgivaren. 

De personer som deltar i någon av samordningsförbundets insatser har ofta en sammansatt problematik 

och är inte redo att gå direkt till ett arbete. Vore de det så skulle de inte tillhöra våra målgrupper. Därför 
kan utifrån ovanstående inte dra slutsatsen att de nuvarande insatserna bör bytas ut mot mer 

jobbfokuserade. Däremot kan man tänka att personer som haft en förrehabiliterande insats ett tag kan 
vara redo att ta ett steg närmare arbete. Att satsa på exempelvis en SE-insats som komplement till de 

förrehabiliterande insatserna skulle kunna vara ett sätt att ge extra stöd till en målgrupp som idag inte kan 
ta del av det stödet från Arbetsförmedlingen. Det skulle kunna innebära att en del personer som haft en 

Case manager i flera månader går över till att ha en SE, alternativt har en SE parallellt och på så sätt får 

större arbetsfokus. 

Slutsatsen jag drar från den här provomgången är för det första att projektpersonalen på de representerade 
insatserna jobbat väldigt bra med att genomföra undersökningen. För dessa insatser var svarsfrekvensen 

på pågåendeenkäterna hög och andelen som besvarade de öppna frågorna är över förväntan.  

För det andra är deltagarna i de båda insatserna överlag nöjda. Det är på frågan om man känner sig mer 
redo att kunna arbeta eller studera som CMs deltagare inte är helt positiva. Då det totala antalet enkäter 

som analysen baseras på är lågt är det svårt att dra några generella slutsatser om könsskillnader. Men trots 
det kan man utskilja små tendenser som blir intressanta att följa upp nästa mätperiod.   
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Bilaga 1-Indikatorenkäterna 

Deltagare CM 

Fråga 1-3 

Deltagare CM        
Fråga 1-3 Totalt Aldrig Sällan Ibland Ofta För det mesta  Alltid 

Får du stöd på ett sätt som är till stor nytta för dig? 
(n=17) 0 0 3 (18 %) 2 (12 %) 3 (18 %) 9 (52 %) 

Är du med och bestämmer vilket stöd du skall få? 
(n=17) 0 0 4 (24 %) 2 (12 %) 2 (12 %) 9 (52 %) 

Får stödet ta den tid du behöver? (n=15) 0 0 1 (7 %) 1 (7 %) 5 (33 %) 8 (53 %) 

 

 
 
Deltagare CM        
Fråga 1-3 Kvinnor Aldrig Sällan Ibland Ofta För det mesta  Alltid 

Får du stöd på ett sätt som är till stor nytta för dig? 
(n=11) 0 0 1 (9 %) 1 (9 %) 3 (27 %) 6 (55 %) 

Är du med och bestämmer vilket stöd du skall få? 
(n=11) 0 0 2 (18 %) 2 (18 %) 2 (18 %) 5 (46 %) 

Får stödet ta den tid du behöver? (n=10) 0 0 1 (10 %) 1 (10 %) 3 (30 %) 5 (50 %) 

 

Deltagare CM        
Fråga 1-3 Män Aldrig Sällan Ibland Ofta För det mesta  Alltid 

Får du stöd på ett sätt som är till stor nytta för dig? 
(n=5) 0 0 2 (40 %) 1 (20 %) 0 2 (40 %) 

Är du med och bestämmer vilket stöd du skall få? 
(n=5) 0 0 2 (40 %) 0 0 3 (60 %) 

Får stödet ta den tid du behöver? (n=4) 0 0 0 0 2 (50 %) 2 (50 %) 

 

Fråga 4 

Deltagare CM      
    Ja Nej 

 Fråga 4  Kvinnor Män Kvinnor Män 
Har du en person eller ett team som du kan vända 
dig till med dina frågor och behov? (n=17) 11 (100 %) 5 (100 %) 0 0 

 

Fråga 5-7 

Deltagare CM        
Fråga 5-7 Totalt Inte alls Till liten del Delvis Till stor del Till mycket stor del Helt och hållet 

Har det stöd du fått hjälpt dig att hitta sätt 
att hantera din situation? (n=17) 1 (6 %) 1 (6 %) 5 (29 %) 3 (18 %) 5 (29 %) 2 (12 %) 

Känner du dig mer redo att kunna arbeta 
eller studera? (n=16) 2 (13 %) 2 (13 %) 5 (31 %) 2 (13 %) 3 (19 %) 2 (13 %) 

Tar personalen tillvara dina kunskaper, 
erfarenheter och synpunkter? (n=16) 0 0 4 (25 %) 2 (13 %) 1 (6 %) 9 (56 %) 
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Deltagare CM         
Fråga 5-7 Kvinnor  Inte alls Till liten del Delvis Till stor del Till mycket stor del Helt och hållet 

Har det stöd du fått hjälpt dig att hitta 
sätt att hantera din situation? (n=11) 1 (9 %) 0 4 (36 %) 2 (18 %) 2 (18 %) 2 (18 %) 

Känner du dig mer redo att kunna arbeta 
eller studera? (n=10) 1 (10 %) 0 4 (40 %) 1 (10 %) 2 (20 %) 2 (20 %) 

Tar personalen tillvara dina kunskaper, 
erfarenheter och synpunkter? (n=11) 0 0 3 (27 %) 1 (9 %) 1 (9 %) 6 (55 %) 

 

Deltagare CM        
Fråga 5-7 Män Inte alls Till liten del Delvis Till stor del Till mycket stor del Helt och hållet 

Har det stöd du fått hjälpt dig att hitta sätt 
att hantera din situation? (n=5) 0 1 (20 %) 1 (20 %) 1 (20 %) 2 (40 %) 0 

Känner du dig mer redo att kunna arbeta 
eller studera? (n=5) 1 (20 %) 2 (40 %) 0 1 (20 %) 1 (20 %) 0 

Tar personalen tillvara dina kunskaper, 
erfarenheter och synpunkter? (n=4) 0 0 1 (25 %) 1 (25 %) 0 2 (50 %) 

 

Sammanslagna andelar 
Ej könsuppdelat.    

Deltagare CM            
      Andel negativa Andel varken eller Andel positiva 

Får du stöd på ett sätt som är till stor nytta för dig? (n=17)   0   3 (18 %)   14 (82 %) 

Är du med och bestämmer vilket stöd du skall få? (n=17)   0   4 (24 %)   13 (76 %) 

Får stödet ta den tid du behöver? (n=15)     0   1 (7 %)   14 (93 %) 

Har du en person eller ett team som du kan vända dig till med 
dina frågor och behov? (n=17)   0   0   17 (100 %) 

Har det stöd du fått hjälpt dig att hitta sätt att hantera din 
situation? (n=17)   2 (12 %)   5 (29 %)   10 (59 %) 

Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera? (n=16)   4 (25 %)   5 (31 %)   7 (44 %) 

Tar personalen till vara dina kunskaper, erfarenheter och 
synpunkter? (n=16)   0   4 (25 %)   12 (75 %) 

 
*Till kategorin positiva hör de tre högsta svarsalternativen; ”ofta”, ”för det mesta” och ”alltid” samt ”till stor del”, ”till mycket stor del” och ”helt 
och hållet”. Till kategorin negativa hör de två lägsta svarsalternativen ”sällan” och ”aldrig” samt ”inte alls” och ”till liten del”. 



24 

 

Deltagare Ungdomsteamet 

Fråga 1-3 

Deltagare Ungdomsteamet       
Fråga 1-3 Totalt Aldrig Sällan Ibland Ofta För det mesta Alltid 
Får du stöd på ett sätt som är till stor nytta för 
dig? (n=11) 0 0 1 (9%) 3 (27%) 1 (9%) 6 (55%) 

Är du med och bestämmer vilket stöd du skall 
få? (n=11) 0 0 0 4 (36%) 2 (18%) 5 (46%) 

Får stödet ta den tid du behöver? (n=11) 0 0 1 (9%) 1 (9%) 4 (36%) 5 (46%) 

 

 
 
Deltagare Ungdomsteamet        
Fråga 1-3                  Kvinnor  Aldrig Sällan Ibland Ofta För det mesta Alltid 

Får du stöd på ett sätt som är till stor nytta för 
dig? (n=3) 0 0 0 1 (33%) 1 (33%) 1 (33%) 

Är du med och bestämmer vilket stöd du skall få? 
(n=3) 0 0 0 1 (33%) 1 (33%) 1 (33%) 

Får stödet ta den tid du behöver? (n=3) 0 0 0 0 1 (33%) 2 (67%) 

 

Deltagare Ungdomsteamet        
Fråga 1-3                    Män  Aldrig Sällan Ibland Ofta För det mesta Alltid 
Får du stöd på ett sätt som är till stor nytta för 
dig? (n=3) 0 0 1 (33%) 0 0 2 (67%) 
Är du med och bestämmer vilket stöd du skall få? 
(n=3) 0 0 0 1 (33%) 0 2 (67%) 

Får stödet ta den tid du behöver? (n=3) 0 0 1 (33%) 0 0 2 (67%) 

 

Deltagare Ungdomsteamet       
Fråga 1-3 Ej angivit kön Aldrig Sällan Ibland Ofta För det mesta  Alltid 

Får du stöd på ett sätt som är till stor nytta för 
dig? (n=5) 0 0 0 2 (40%) 0 3 (60%) 

Är du med och bestämmer vilket stöd du skall få? 
(n=5) 0 0 0 2 (40%) 1 (20%) 2 (40%) 

Får stödet ta den tid du behöver? (n=5) 0 0 0 1 (20%) 3 (60%) 1 (20%) 

 

Fråga 4 

Deltagare Ungdomsteamet       
  Ja Nej 

 Fråga 4  Kvinnor Män Ej angivit Kvinnor Män Ej angivit 
Har du en person eller ett team som du kan vända dig till 
med dina frågor och behov? (n=11) 3 (100 %) 3 (100 %) 5 (100 %) 0 0 0 
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Fråga 5-7 

Deltagare Ungdomsteamet        
Fråga 5-7                 
Totalt    Inte alls Till liten del Delvis Till stor del Till mycket stor del Helt och hållet 

Har det stöd du fått hjälpt dig att hitta sätt 
att hantera din situation? (n=11) 0 1 (9 %) 3 (27 %) 4 (36 %) 1 (9 %) 2 (18 %) 

Känner du dig mer redo att kunna arbeta 
eller studera? (n=11) 0 1 (9 %) 1 (9 %) 4 (36 %) 2 (18 %) 3 (27 %) 
Tar personalen tillvara dina kunskaper, 
erfarenheter och synpunkter? (n=11) 0 0 2 (18 %) 1 (9 %) 3 (27 %) 5 (46 %) 

 

Deltagare Ungdomsteamet        
Fråga 5-7         Kvinnor         Inte alls Till liten del Delvis Till stor del Till mycket stor del Helt och hållet 

Har det stöd du fått hjälpt dig att hitta sätt 
att hantera din situation? (n=3) 0 1 (33 %) 1 (33 %) 1 (33 %) 0 0 

Känner du dig mer redo att kunna arbeta 
eller studera? (n=3) 0 0 0 2 (67 %) 1 (33 %) 0 

Tar personalen tillvara dina kunskaper, 
erfarenheter och synpunkter? (n=3) 0 0 0 1 (33 %) 1 (33 %) 1 (33 %) 

 

Deltagare Ungdomsteamet       
Fråga 5-7               Män  Inte alls Till liten del Delvis Till stor del Till mycket stor del Helt och hållet 

Har det stöd du fått hjälpt dig att hitta 
sätt att hantera din situation? (n=3) 0 0 1 (33 %) 0 1 (33 %) 1 (33 %) 

Känner du dig mer redo att kunna arbeta 
eller studera? (n=3) 0 0 1 (33 %) 1 (33 %) 0 1 (33 %) 

Tar personalen tillvara dina kunskaper, 
erfarenheter och synpunkter? (n=3) 0 0 1 (33 %) 0 0 2 (67 %) 

 

Deltagare Ungdomsteamet       
Fråga 5-7 Ej angivit kön Inte alls Till liten del Delvis Till stor del Till mycket stor del Helt och hållet 

Har det stöd du fått hjälpt dig att hitta 
sätt att hantera din situation? (n=5) 0 0 1 (20 %) 3 (60 %) 0 1 (20 %) 

Känner du dig mer redo att kunna arbeta 
eller studera? (n=5) 0 1 (20 %) 0 1 (20 %) 1 (20 %) 2 (40 %) 

Tar personalen tillvara dina kunskaper, 
erfarenheter och synpunkter? (n=5) 0 0 1 (20 %) 0 2 (40 %) 2 (40 %) 
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Sammanslagna andelar 
Ej könsuppdelat.   

Deltagare Ungdomsteamet       
      Andel negativa Andel varken eller Andel positiva 

Får du stöd på ett sätt som är till stor nytta för dig? (n=11)   0 1 (9 %) 10 (91 %) 

Är du med och bestämmer vilket stöd du skall få? (n=11)   0 0 11 (100 %) 

Får stödet ta den tid du behöver? (n=11)   0 1 (9 %) 10 (91 %) 

Har du en person eller ett team som du kan vända dig till 
med dina frågor och behov? (n=11)   0 0 11 (100 %) 

Har det stöd du fått hjälpt dig att hitta sätt att hantera din 
situation? (n=11)   1 (9 %) 3 (27 %) 7 (64 %) 

Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera? 
(n=11)   1 (9 %) 1 (9 %) 9 (73 %) 

Tar personalen till vara dina kunskaper, erfarenheter och 
synpunkter? (n=11)   0 2 (18 %) 9 (82 %) 

 
*Till kategorin positiva hör de tre högsta svarsalternativen; ”ofta”, ”för det mesta” och ”alltid” samt ”till stor del”, ”till mycket stor del” och ”helt 
och hållet”. Till kategorin negativa hör de två lägsta svarsalternativen ”sällan” och ”aldrig” samt ”inte alls” och ”till liten del”. 

Projektpersonal MIA 

Fråga 1-4 

Personal MIA-insatserna       
Fråga 1-4  Aldrig Sällan Ibland Ofta För det mesta  Alltid 

Får stödet som ni ger ta den tid som behövs? (n=8) 0 1 (13 %) 2 (25 %) 0 5 (62 %) 0 

Finns det en tillräcklig planering för vad som ska 
hända efter att detta stöd har upphört? (n=8) 0 1 (13 %) 2 (25 %) 1 (13 %) 3 (37 %) 1 (13 %) 

Upplever du att de du samverkar med hos andra 
myndigheter vet vad du kan tillföra? (n=7) 0 0 2 (29 %) 0 5 (71 %) 0 

Upplever du att de du samverkar med hos andra 
myndigheter lyssnar på dig? (n=8) 0 0 2 (25 %) 5 (62 %) 1 (13 %) 0 

 

Fråga 5-9 

Personal MIA-insatserna        
Fråga 5-9     Inte alls Till liten del Delvis Till stor del Till mycket stor del Helt och hållet 

Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter 
från deltagare systematiskt tillvara? (n=7) 0 0 2 (28,5 %) 2 (28,5 %) 3 (43 %) 0 
Har ni rutiner för att samarbeta med andra 
aktörer i arbetet när det gäller insatser för 
deltagare? (n=7) 0 0 0 1 (14,5 %) 5 (71 %) 1 (14,5 %) 
Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla 
och underhålla relationer mellan inblandade 
aktörer? (n=8) 0 0 1 (13 %) 3 (37 %) 3 (37 %) 1 (13 %) 
Omfattas det synsätt ni har angående 
människors resurser och möjligheter av alla i 
den samordnade insatsen? (n=8) 0 0 3 (37 %) 3 (37 %) 2 (25 %) 0 

Fungerar de olika arbetssätt ni har i den 
samordnade insatsen bra tillsammans? (n=8) 0 0 1 (13 %) 3 (37 %) 4 (50 %) 0 
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Sammanslagna andelar 

Personal MIA-insatserna     
      Andel negativa Varken eller Andel Positiva 

Får stödet som ni ger ta den tid som behövs? (n=8) 1 (13 %) 2 (25 %) 5 (62 %) 

Finns det en tillräcklig planering för vad som ska hända efter 
att detta stöd har upphört? (n=8) 1 (13 %) 2 (25 %) 5 (62 %) 

Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter 
vet vad du kan tillföra? (n=7) 0 2 (28,5 %) 5 (71,5 %) 

Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter 
lyssnar på dig? (n=8) 0 2 (25 %) 6 (75 %) 

Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från deltagare 
systematiskt tillvara? (n=7) 0 2 (28,5 %) 5 (71,5 %) 

Har ni rutiner för att samarbeta med andra aktörer i arbetet 
när det gäller insatser för deltagare? (n=7) 0 0 7 (100 %) 

Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla 
relationer mellan inblandade aktörer? (n=7) 0 1 (13 %) 6 (87 %) 

Omfattas det synsätt ni har angående människors resurser och 
möjligheter av alla i den samordnade insatsen? (n=8) 0 3 (37 %) 5 (63 %) 

Fungerar de olika arbetssätt ni har i den samordnade insatsen 
bra tillsammans? (n=8) 0 1 (13 %) 7 (87 %) 

 
*Till kategorin positiva hör de tre högsta svarsalternativen; ”ofta”, ”för det mesta” och ”alltid” samt ”till stor del”, ”till mycket stor del” och ”helt 
och hållet”. Till kategorin negativa hör de två lägsta svarsalternativen ”sällan” och ”aldrig” samt ”inte alls” och ”till liten del”. 

Personal Unginsatserna 

Fråga 1-4 

Personal Unginsatserna       
Fråga 1-4  Aldrig Sällan Ibland Ofta För det mesta  Alltid 

Får stödet som ni ger ta den tid som behövs? (n=12) 0 0 0 2 (17 %) 6 (50 %) 4 (33 %) 

Finns det en tillräcklig planering för vad som ska 
hända efter att detta stöd har upphört? (n=12) 0 0 1 (8 %) 2 (17 %) 9 (75 %) 0 

Upplever du att de du samverkar med hos andra 
myndigheter vet vad du kan tillföra? (n=11) 0 0 1 (9 %) 4 (36 %) 4 (36 %) 2 (18 %) 

Upplever du att de du samverkar med hos andra 
myndigheter lyssnar på dig? (n=12) 0 1 (8 %) 3 (25 %) 4 (33 %) 4 (33 %) 0 

 

Fråga 5-9 

Personal Unginsatserna        
Fråga 5-9     Inte alls Till liten del Delvis Till stor del Till mycket stor del Helt och hållet 

Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från 
deltagare systematiskt tillvara? (n=12) 0 1 (8 %) 3 (25 %) 2 (17 %) 6 (50 %) 0 

Har ni rutiner för att samarbeta med andra aktörer i 
arbetet när det gäller insatser för deltagare? (n=12) 0 0 1 (8 %) 4 (33 %) 7 (59 %) 0 
Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och 
underhålla relationer mellan inblandade aktörer? 
(n=12) 0 0 1 (8 %) 5 (42 %) 6 (50 %) 0 
Omfattas det synsätt ni har angående människors 
resurser och möjligheter av alla i den samordnade 
insatsen? (n=11) 0 0 1 (9 %) 2 (18 %) 7 (64 %) 1 (9 %) 

Fungerar de olika arbetssätt ni har i den samordnade 
insatsen bra tillsammans? (n=12) 0 0 0 6 (50 %) 5 (42 %) 1 (8 %) 
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Sammanslagna andelar 

Personal Unginsatserna        

      Andel negativa Andel varken eller Andel positiva 

Får stödet som ni ger ta den tid som behövs? (n=12) 0 0 12 (100 %) 

Finns det en tillräcklig planering för vad som ska hända efter 
att detta stöd har upphört? (n=12) 0 1 (8 %) 11 (92 %) 

Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter 
vet vad du kan tillföra? (n=11) 0 1 (9 %) 10 (91 %) 

Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter 
lyssnar på dig? (n=12) 1 (8 %) 3 (25 %) 8 (67 %) 

Tas erfarenheter, kunskaper och synpunket från deltagare 
systematiskt tillvara? (n=12) 1 (8 %) 3 (25 %) 8 (67 %) 

Har ni rutiner för att samarbeta med andra aktörer i arbetet 
när det gäller insatser för deltagare? (n=12) 0 1 (8 %) 11 (92 %) 

Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla 
relationer mellan inblandade aktörer? (n=12) 0 1 (8 %) 11 (92 %) 

Omfattas det synsätt ni har angående människors resurser och 
möjligheter av alla i den samordnade insatsen? (n=11) 0 1 (9 %) 10 (91 %) 

Fungerar de olika arbetssätt ni har i den samordnade insatsen 
bra tillsammans? (n=12) 0 0 12 (100 %) 

 
*Till kategorin positiva hör de tre högsta svarsalternativen; ”ofta”, ”för det mesta” och ”alltid” samt ”till stor del”, ”till mycket stor del” och ”helt 
och hållet”. Till kategorin negativa hör de två lägsta svarsalternativen ”sällan” och ”aldrig” samt ”inte alls” och ”till liten del”. 

Styrelse 

        
    Inte alls Till liten del Delvis Till stor del Till mycket stor del Helt och hållet 

Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla 
och underhålla relationer mellan inblandade 
aktörer? (n=7) 0 0 0 1 (14 %) 3 (43 %) 3 (43 %) 

Har ni en strategi för hur ni arbetar med 
uppföljning och utvärdering av de samordnade 
rehabiliteringsinsatserna? (n=7) 0 0 0 2 (28,5 %) 3 (43 %) 2 (28,5 %) 

Använder ni uppföljning och utvärdering som 
underlag för att utveckla de samordnade 
rehabiliteringsinsatserna? (n=7) 0 0 1 (14 %) 1 (14 %) 3 (43 %) 2 (28,5 %) 

 

Chefsgrupper 

    Inte alls Till liten del Delvis Till stor del Till mycket stor del Helt och hållet 

Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla 
och underhålla relationer mellan inblandade 
aktörer? (n=18) 0 1 (5,5 %) 2 (11 %) 3 (17 %) 11 (61 %) 1 (5,5 %) 

Har erfarenheter från er samverkan lett till att 
förebyggande insatser utvecklats? (n=17) 0 0 3 (18 %) 6 (35 %) 5 (29 %) 3 (18 %) 
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Bilaga 2-Lokal deltagaruppföljning 

Deltagare CM 

Fråga 1 

 
Deltagare CM       
Fråga 1  Totalt  Otydligt Varken tydligt eller otydligt Tydligt Vet ej 
När insatsen skulle påbörjas, var det tydligt vad 
målet med deltagande i insatsen var för dig? 
(n=16) 3 (19 %) 3 (19 %) 9 (56 %) 1 (6 %) 

 

Deltagare CM       
Fråga 1            Kvinnor   Otydligt Varken tydligt eller otydligt Tydligt Vet ej 
När insatsen skulle påbörjas, var det tydligt vad 
målet med deltagande i insatsen var för dig? 
(n=10) 2 (20 %) 2 (20 %) 6 (60 %) 0 
 
 
Deltagare CM       
Fråga 1  Män  Otydligt Varken tydligt eller otydligt Tydligt Vet ej 
När insatsen skulle påbörjas, var det tydligt vad 
målet med deltagande i insatsen var för dig? 
(n=5) 1 (20 %) 0 3 (60 %) 1 (20 %) 

 
 

Fråga 2-5 

Deltagare CM        
Fråga 2-5                       Totalt  Inte alls Till liten del Varken eller Till ganska stor del Till mycket stor del Vet ej 
Upplever du att tiden i insatsen bidragit till att ditt 
mående förbättrats? (n=16) 3 (19 %) 1 (6 %) 1 (6 %) 6 (38 %) 5 (31 %) 0 
Upplever du att du fått ökade kunskaper om vilka 
som är dina styrkor under tiden i insatsen? (n=16) 3 (19 %) 2 (12 %) 3 (19 %) 5 (31 %) 3 (19 %) 0 
Upplever du att du fått ökade kunskaper om vad 
som är dina begränsningar under tiden i insatsen? 
(n=16) 1 (6 %) 3 (19 %) 2 (12 %) 7 (44 %) 3 (19 %) 0 

Upplever du att personalen lyssnar på dig? (n=16) 0 0 0 3 (19 %) 13 (81 %) 0 

 

Deltagare CM        
Fråga 2-5                        Kvinnor  Inte alls Till liten del Varken eller Till ganska stor del Till mycket stor del Vet ej 
Upplever du att tiden i insatsen bidragit till att ditt 
mående förbättrats? (n=10) 2 (20 %) 0 0 5 (50 %) 3 (30 %) 0 

Upplever du att du fått ökade kunskaper om vilka 
som är dina styrkor under tiden i insatsen? (n=10) 1 (10 %) 1 (10 %) 2 (20 %) 3 (30 %) 3 (30 %) 0 
Upplever du att du fått ökade kunskaper om vad 
som är dina begränsningar under tiden i insatsen? 
(n=10) 0 2 (20 %) 1 (10 %) 4 (40 %) 3 (30 %) 0 

Upplever du att personalen lyssnar på dig? (n=10) 0 0 0 2 (20 %) 8 (80 %) 0 
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Deltagare CM        

Fråga 2-5                     Män  Inte alls Till liten del Varken eller Till ganska stor del Till mycket stor del Vet ej 

Upplever du att tiden i insatsen bidragit till att ditt 
mående förbättrats? (n=5) 1 (20 %) 1 (20 %) 1 (20 %) 1 (20 %) 1 (20 %) 0 

Upplever du att du fått ökade kunskaper om vilka 
som är dina styrkor under tiden i insatsen? (n=5) 2 (40 %) 1 (20 %) 1 (20 %) 1 (20 %) 0 0 
Upplever du att du fått ökade kunskaper om vad 
som är dina begränsningar under tiden i insatsen? 
(n=5) 1 (20 %) 1 (20 %) 1 (20 %) 2 (40 %) 0 0 

Upplever du att personalen lyssnar på dig? (n=5) 0 0 0 1 (20 %) 4 (80 %) 0 

 

Sammanslagna andelar 

 

Deltagare CM 

Fråga 2-5                               Totalt   Negativa Varken eller Positiva Vet ej 

Upplever du att tiden i insatsen bidragit till att ditt mående 
förbättrats? (n=16) 25 % 6 % 69 % 0 

Upplever du att du fått ökade kunskaper om vilka som är 
dina styrkor under tiden i insatsen? (n=16) 31 % 19 % 50 % 0 

Upplever du att du fått ökade kunskaper om vad som är dina 
begränsningar under tiden i insatsen? (n=16) 25 % 12 % 63 % 0 

Upplever du att personalen lyssnar på dig? (n=16) 0 0 100 % 0 

 

Deltagare Ungdomsteamet 

Fråga 1 

Deltagare Ungdomsteamet      

Fråga 1   Totalt Otydligt 
Varken tydligt eller 

otydligt Tydligt Vet ej 

När insatsen skulle påbörjas, var det tydligt vad målet 
med deltagande i insatsen var för dig? (n=16) 0 2 (13 %) 13 (81 %) 1 (6 %) 

 

Deltagare Ungdomsteamet      

Fråga 1   Kvinnor Otydligt 
Varken tydligt eller 

otydligt Tydligt Vet ej 

När insatsen skulle påbörjas, var det tydligt vad målet 
med deltagande i insatsen var för dig? (n=9) 0 2 (22 %) 7 (78 %) 0 
 
 
Deltagare Ungdomsteamet      

Fråga 1   Män Otydligt 
Varken tydligt eller 

otydligt Tydligt Vet ej 

När insatsen skulle påbörjas, var det tydligt vad målet 
med deltagande i insatsen var för dig? (n=7) 0 0 6 (86 %) 1 (14 %) 
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Fråga 2-5 

Deltagare Ungdomsteamet        
Fråga 2-5   Totalt Inte alls Till liten del Varken eller Till ganska stor del Till mycket stor del Vet ej 

Upplever du att tiden i insatsen bidragit till att 
ditt mående förbättrats? (n=15) 0 0 2 (13 %)  10 (67 %) 2 (13 %) 1 (7 %) 
Upplever du att du fått ökade kunskaper om 
vilka som är dina styrkor under tiden i insatsen? 
(n=15) 1 (7 %) 0 2 (13 %) 8 (53 %) 3 (20 %) 1 (7 %) 
Upplever du att du fått ökade kunskaper om 
vad som är dina begränsningar under tiden i 
insatsen? (n=15) 1 (7 %) 0 2 (13 %) 9 (60 %) 2 (13 %) 1 (7 %) 
Upplever du att personalen lyssnar på dig? 
(n=16) 0 0 1 (6 %) 3 (19 %) 12 (75 %) 0 

 

Deltagare Ungdomsteamet        
Fråga 2-5   Kvinnor Inte alls Till liten del Varken eller Till ganska stor del Till mycket stor del Vet ej 

Upplever du att tiden i insatsen bidragit till att 
ditt mående förbättrats? (n=8) 0 0 1 (12,5  %) 4 (50 %) 2 (25 %) 1 (12,5 %) 
Upplever du att du fått ökade kunskaper om 
vilka som är dina styrkor under tiden i insatsen? 
(n=8) 1 (12,5 %) 0 0 4 (50 %) 2 (25 %) 1 (12,5 %) 
Upplever du att du fått ökade kunskaper om 
vad som är dina begränsningar under tiden i 
insatsen? (n=8) 1 (12,5 %) 0 1 (12,5 %) 5 (62,5 %) 0 1 (12,5 %) 

Upplever du att personalen lyssnar på dig? 
(n=9) 0 0 0 1 (11 %) 8 (89 %) 0 

 

Deltagare Ungdomsteamet        

Fråga 2-5    Män Inte alls Till liten del Varken eller Till ganska stor del Till mycket stor del Vet ej 

Upplever du att tiden i insatsen bidragit till att 
ditt mående förbättrats? (n=7) 0 0 1 (14 %) 6 (86 %) 0 0 
Upplever du att du fått ökade kunskaper om 
vilka som är dina styrkor under tiden i insatsen? 
(n=7) 0 0 2 (29 %) 4 (57 %) 1 (14 %) 0 
Upplever du att du fått ökade kunskaper om 
vad som är dina begränsningar under tiden i 
insatsen? (n=7) 0 0 1 (14 %) 4 (57 %) 2 (29 %) 0 

Upplever du att personalen lyssnar på dig? 
(n=7) 0 0 1 (14 %) 2 (29 %) 8 (57 %) 0 

 

Sammanslagna andelar 

Deltagare Ungdomsteamet 

Fråga 2-5     Negativa Varken eller Positiva Vet ej 

Upplever du att tiden i insatsen bidragit till att ditt 
mående förbättrats? (n=15) 0 13 % 80 % 7 % 

Upplever du att du fått ökade kunskaper om vilka som 
är dina styrkor under tiden i insatsen? (n=15) 7 % 13 % 73 % 7 % 

Upplever du att du fått ökade kunskaper om vad som 
är dina begränsningar under tiden i insatsen? (n=15) 7 % 13 % 73 % 7 % 

Upplever du att personalen lyssnar på dig? (n=16) 0 6 % 94 % 0 

 


