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Författaren till denna rapport vill tacka Ung Intros medarbetare och styrgrupp samt 

medarbetare från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att ni avsatt tid till att 

svara på frågor och gett tillgång till ert material. 

Tack även till kollegorna vid Uppsala universitet Åsa Andersén och Ingrid Anderzén för 

korrekturläsning vilket medfört en tydligare, och förhoppningsvis rättstavad, rapport.   

Med förhoppning om att resultaten kan komma till användning i de medverkande 

organisationernas fortsatta arbete med verksamhetsutveckling i syfte att öka 

förutsättningarna för målgruppen att få en givande sysselsättning eller arbete/studier. 

Uppsala augusti 2020 
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Sammanfattning 
Bakgrund 

Med ekonomiskt stöd av Samordningsförbundet Uppsala län inleddes hösten 2018 

arbetet med utveckling av förrehabiliterande insatser riktade till unga med 

aktivitetsersättning. Uppsala kommun var insatsägare och Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan och Region Uppsala var samverkanspartners. En styrgrupp med 

representanter från de medverkande organisationerna formerades, och projektledare och 

projektmedarbetare anställdes.  

Insatsens mål var tvåfaldigt; att utveckla en verksamhet riktad till unga vuxna i behov 

av stöd att komma i arbete samt att skapa en gemensam plattform för organisationernas 

arbete med målgruppen. Insatsen beviljades medel t o m juni 2020, och förlängdes efter 

förnyad ansökan t o m juni 2021.  

Verksamheten fick namnet Ung Intro och som arbetssätt valdes Case Manager-

metodiken i kombination med motiverande samtal. Case Manager-metodiken är en 

stödmodell där en Case Manager har koordinerande funktion för utredning, planering, 

insatser och uppföljning.    

 

Metod 

Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet fick uppdraget 

att genomföra en process- och effektutvärdering i syfte att studera insatsens arbetssätt i 

relation till dess mål, hinder och möjligheter för samverkan mellan partner och i relation 

till målgruppen samt att följa deltagarna från start till avslut i insatsen. 

Data insamlades genom intervjuer vid tre tillfällen med Ung Intros medarbetare och 

styrgrupp. Vid två tillfällen intervjuades även berörda medarbetare vid 

Arbetsförmedling och Försäkringskassa. Dessutom tillkom projektdokumentation i form 

av styrgruppens minnesanteckningar, Ung Intros kvartalsrapporter till 

Samordningsförbundet Uppsala län och enkäter till insatsens deltagare vid inklusion och 

avslut. Data analyserades med kvalitativa och kvantitativa metoder, sammanställdes och 

återfördes till projektets styrgrupp. 

Uppsala universitet hade även uppdrag att bidra till diskussion och planering av 

eventuell implementering av insatsen.  

 

Resultat 

Ung Intros medarbetare hade utbildningar av relevans för både arbetet med målgruppen 

och utvecklingen av en ny verksamhet. Fokus på individens behov, önskemål och 

resurser samt arbetssättet med Case Management i kombination med motiverande 

samtal ansågs skapa nytta för både Ung Intros deltagare och dess samverkanspartners. 

Ett antal oklarheter och brister identifierades under intervjuerna, av vilka några var 

kvarstående även vid den tredje intervjuomgången. Oklarheterna rörde tidpunkt för när 
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gemensam kartläggning ska genomföras, tidpunkt för när deltagare ska skrivas in i det 

förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedling och Försäkringskassa samt 

Arbetsförmedlingens roll för Ung Intros deltagare. Bland de identifierade bristerna var 

långa väntetider för utredning och behandling och bristande kontinuitet på grund av 

byten av personal inom organisationerna.   

Genom regelbundna möten har Ung Intros medarbetare och handläggare från 

Arbetsförmedling och Försäkringskassa fått förståelse och respekt för varandras 

uppdrag och arbetssätt, vilket underlättar deras samverkan i arbetet med deltagarna. 

Samverkan mellan organisationerna försvåras däremot av deras olika prioriteringar och 

regelverk. 

För de av Ung Intros deltagare som besvarade både inklusions- och avslutsenkät 

framkom förbättringar avseende self-efficacy och självskattad hälsa vid avslutat 

deltagande i insatsen. Det är faktorer som är betydelsefulla för återgång i arbete och 

inträde på arbetsmarknaden.  

Insatsen har en fungerande styrgrupp med relevanta och engagerade representanter från 

de medverkande organisationerna. Det framkom dock svårigheter att förankra och 

implementera beslut som fattats av styrgruppen i organisationernas ordinarie arbete, 

vilket medfört oklarheter kring vilka rutiner som gäller. 

De diskussioner kring implementering av verksamhet eller rutiner som påbörjades 

hösten 2019 pågår fortfarande vid denna rapports skrivande. Inget resultat av 

implementeringsprocessen kan därför redovisas här men projektets förlängning ger 

möjlighet till fortsatt arbete kring implementeringen.     

 

Metoddiskussion 

Användning av enkäter för uppföljning av Ung Intros deltagare var tidsmässigt 

krävande för medarbetarna och endast sex personer valde att besvara både inklusions- 

och avslutsenkät. Övriga metoder för datainsamling (intervjuer och dokumentation) 

genomfördes utan större problem. Det blev dock allt svårare att samla styrgruppens 

medlemmar, bl a orsakat av Corona-pandemin, vilket försenade den tredje intervju-

omgången samt förhindrade återföring av resultatet av dessa intervjuer.    

 

Slutsatser 

 Det finns stöd i forskningen inom området för Ung Intros arbetssätt med 

utgångspunkt i individens behov, Case Managers med koordinerande uppgifter 

och ansvar samt insatser i form av arbets- och/eller studierelaterade aktiviteter i 

kombination med psykosociala stödsamtal och social träning. 

 Regelbundna möten mellan Ung Intros medarbetare och medarbetare vid de 

medverkande organisationerna bör stödjas och prioriteras för att stärka en 

långsiktigt hållbar samverkan dem emellan.  
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 Self-efficacy och hälsa är faktorer som har betydelse för återgång i 

arbete/inträde på arbetsmarknaden. För de personer som besvarade enkät vid 

avslut av Ung Intro, framkom högre nivåer av self-efficacy och förbättrad 

självskattad hälsa jämfört med i den enkät som besvarades vid inklusion.  

 Om styrgruppen har mandat för att fatta beslut som rör arbetet i de egna 

organisationerna, bör strategier tas fram för hur rutiner som beslutats i 

styrgruppen ska förankras och implementeras som rutin i organisationernas 

ordinarie arbete.   

 Fortsatt arbete behövs för att besluta vad som ska implementeras i ordinarie 

verksamhet och hur detta ska ske för att bli långsiktigt hållbart. Eftersom 

insatsen har en fungerande styrgrupp, som har skapat kontakter mellan 

organisationerna, bör den kunna användas som pådrivande kraft för det arbetet.  

 Det behövs även fortsatt arbete för att uppnå insatsmålen, d v s att etablera 

rutiner och skapa överenskommelser på strukturell nivå mellan parterna för 

arbetet med målgruppen. Det kan göras under den förlängning som insatsen 

beviljats.   
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1. Bakgrund 
I oktober 2017 inkom Uppsala kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt 

Region Uppsala med en gemensam ansökan till Samordningsförbundet Uppsala län. 

Ansökan avsåg ekonomiska medel för att utveckla ”Förrehabiliterande insatser för unga 

med aktivitetsersättning”, med Uppsala kommun som insatsägare och de övriga 

organisationerna som samverkansparters.  

Efter att ansökan beviljats av Samordningsförbundet Uppsala län formerades en 

styrgrupp med representanter från de berörda parterna för insatsen som benämndes Ung 

Intro. För Uppsala kommun ingick representanter från både Arbetsmarknads-

förvaltningen och Omsorgsförvaltningen i styrgruppen. Därefter påbörjades rekrytering 

av projektledare och projektmedarbetare.  

Styrgruppen beslutade att potentiella deltagare skulle aktualiseras genom 

Försäkringskassan men att även andra personer, oberoende av ersättning, skulle kunna 

bli aktuella. Insatsen var avsedd för personer som bedömdes vara i behov av 

förrehabiliterande insatser för att bli redo för det förstärkta samarbetet mellan 

Arbetsförmedling och Försäkringskassa. Det beslutades att projektet löpande skulle 

arbeta med 50 personer, 20 personer vardera för två projektmedarbetare samt 10 

personer för projektledaren. Till sommaren 2018 var projektledare och en 

projektmedarbetare anställda, arbetet i projektet startades upp och övergick i full 

verksamhet i januari 2019 när ytterligare en projektmedarbetare anställts.  

Som arbetsmetod bedömdes Case Manager-metodiken för individanpassad 

rehabilitering vara lämplig. Även metodiken för gemensam kartläggning bedömdes vara 

lämplig och rutiner för detta avsågs vara på plats innan den första deltagaren 

aktualiserades till Ung Intro. Se förklaring av dessa begrepp i punkt 1.6 nedan. 

Under planeringsperioden diskuterades även lokalfrågan och ändamålsenliga lokaler för 

Ung Intro. Önskemålet var centralt belägna lokaler med goda kommunikationer som var 

lämpliga för både gruppverksamhet och individuella möten. Det beslut som fattades var 

att Ung Intro skulle använda befintliga lokaler vid kommunens verksamhet ”Navet”.  

 

1.2 Insatsens syfte och mål 

Syftet med insatsen var enligt ansökan ”att skapa en pilotverksamhet framför allt för 

ungdomar som uppbär aktivitetsersättning och är i behov av förrehabiliterande insatser 

för att nå det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedling och Försäkringskassa”. 

Målen med insatsen beskrevs i former av övergripande mål, effektmål och insatsmål.  

Övergripande mål var att skapa: 

- En gemensam plattform för arbetet med målgruppen med utgångspunkt i det 

gemensamma intresset av att arbeta aktivt med den och att undvika 

bidragsberoende. 
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- En verksamhet riktad till ungdomar i utanförskap som behöver stöd för att 

komma i arbete, det gäller ungdomar både med och utan myndighetskontakter.  

Effektmål var att 70 % av deltagarna i insatsen ska vara redo för det förstärkta 

samarbetet mellan Arbetsförmedling och Försäkringskassa. Dessutom ska alla deltagare 

ha en handlingsplan inom två månader efter inklusion i verksamheten och 

handlingsplanen ska vara känd och förankrad inom aktuella organisationer när individen 

avslutar sitt deltagande.   

Under projektets gång formulerades målen om med utgångspunkt från deltagarnas 

ersättningsform:  

- Deltagare med aktivitetsersättning: 70 % ska antingen ha skrivits in i det 

förstärkta samarbetet alternativt påbörjat aktivitet i form av studier, anställning 

eller annan strukturerad aktivitet som förväntas pågå under minst 6 månader. 

- Deltagare med annan ersättningsform: 70 % ska antingen ha påbörjat studier, 

anställning eller befintlig arbetsmarknadsinsats inom de aktuella 

organisationerna. 

- Alla deltagare skulle ha en känd planering vid avslutat deltagande i insatsen. 

Insatsmål avsåg att etablera rutiner som var giltiga före, under och efter deltagande i 

insatsen, att det ska finnas en överenskommelse mellan parterna på strukturell nivå 

kring arbetet med målgruppen unga med aktivitetsersättning samt att Ung Intros 

medarbetare löpande skulle arbeta med 50 deltagare.  

 

1.3 Insatstid 

Som insatstid för Ung Intro planerades en mobiliseringsfas omfattande maj till augusti 

2018, genomförandefas i september 2018 till juli 2020 och avslutningsfas i augusti 

2020.  

 

1.4 Förlängningsansökan 

I juli 2019 formulerades en ansökan om förlängning av insatsen. Syften och mål med 

denna förlängning var, förutom de som formulerades i den ursprungliga ansökan, även 

att utveckla ett antal konkreta rutiner och samverkansformer mellan och inom 

organisationerna samt att utveckla Case Management-metodiken (dvs den metodik som 

används för arbetet inom Ung Intro). Målgruppen för insatsen var fortsatt ungdomar 

med aktivitetsersättning med tillägg att insatsen även är lämplig för ungdomar med 

funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa oavsett ersättningsform som vill närma 

sig arbete eller studier. Ett ytterligare syfte var att diskutera och besvara frågan om vad 

som gemensamt skulle implementeras inom de aktuella organisationerna och hur denna 

implementering skulle ske.   

Ansökan beviljades av Samordningsförbundet Uppsala län och insatsen förlängdes till 

och med juni 2021. 
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1.5 Utvärderingsuppdrag 

Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet fick i uppdrag att 

genomföra en utvärdering som var både process- och effektinriktad med följande fokus:  

a) Att studera om arbetssättet i insatsen fungerar i relation till dess mål. 

b) Att studera vilka hinder och möjligheter som uppstår i arbetet i samverkan 

mellan parterna (strukturellt och organisatoriskt) och i relation till målgruppen. 

c) Att följa deltagarna från start till avslut i projektet genom enkät och 

projektdokumentation. 

 

1.6 Förklaring av begrepp 

Case-Manager-metodiken är en form av stödmodell som innebär att en person, en Case 

Manager, har en koordinerande funktion med ansvar för att utredning, planering och 

adekvata insatser genomförs och följs upp för den aktuella individen (Socialstyrelsen 

2019).   

Det förstärkta samarbetet mellan Försäkringskassa och Arbetsförmedling syftar till att 

individer som har eller riskerar att få nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller 

funktionsnedsättning ska få tillgång till ”tidiga och aktiva insatser utifrån sitt behov”. 

Dessa insatser ska även kunna bedrivas parallellt med andra insatser från arbetsgivare, 

kommun eller hälso- och sjukvård. Det förstärkta samarbetet kan innebära att individen 

får arbetsförberedande och arbetslivsinriktade insatser och ett gemensamt stöd från 

Arbetsförmedling och Försäkringskassa ”så länge det behövs” (Försäkringskassan, 

2020).   

Det förstärkta samarbetet inleds med en gemensam kartläggning (brukar förkortas GK) 

där individen deltar tillsammans med representanter från Arbetsförmedling och 

Försäkringskassa. GK syftar till att tillsammans klargöra individens behov av 

rehabilitering och vägar för att få eller återgå i arbete. I en GK kan även representanter 

från hälso- och sjukvård, kommun och arbetsgivare medverka (Försäkringskassan, 

2020).   

 

 

2. Metod 

2.1 Frågeställningar  

Frågeställningar för processutvärderingen (som avsåg medverkande organisationer): 

- Vilka är de medverkande organisationernas uppdrag och mål avseende 

målgruppen? 

- Är medarbetarnas kompetens relevant i relation till deltagarnas behov? 

- Är insatsens arbetssätt relevant i relation till dess mål? 
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- Hur upplevs/fungerar samverkan mellan organisationerna samt vad 

försvårar/underlättar samverkan? 

- Vilken inställning har de medverkande organisationerna till implementering av 

insatsen? 

Frågeställningar för effektutvärderingen (som avsåg Ung Intros deltagare): 

- Skiljer sig deltagarnas hälsa, funktionsnivå, tilltro till egen förmåga (dvs self-

efficacy), självskattad förmåga till arbete/studier samt inställning till nyttan av 

Ung Intros insatser vid avslut i jämförelse med vid inklusion? 

- Har försörjningsform förändrats för de deltagare som avslutats i Ung Intro? 

- Vilka insatser erhöll de deltagare som avslutats i Ung Intro? 

 

2.2 Datainsamling 

Processutvärderingen genomfördes genom intervjuer och granskning av insatsens 

dokumentation. 

Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes med Ung Intros medarbetare i november 2018 och februari 

2019 samt med styrgruppen (uppdelat efter organisationstillhörighet) i februari till mars 

2019.  

Under september och oktober 2019 genomfördes uppföljande intervjuer med 

medarbetarna, intervju med hela styrgruppen gemensamt samt gruppintervjuer med 

berörda medarbetare vid Arbetsförmedling och Försäkringskassa.  

De sista intervjuerna genomfördes under april och maj 2020 med medarbetare, 

styrgrupp (uppdelat efter organisationstillhörighet) samt berörda medarbetare vid 

Arbetsförmedling och Försäkringskassa.  

Intervjuerna genomfördes med hjälp av intervjuguider, se bilagor 1 – 3. Vid de två 

första intervjuomgångarna genomfördes intervjuerna på respektive arbetsplatser och de 

sista intervjuerna genomfördes via ett digitalt redskap för videokonferens. Intervjuernas 

längd varierade från 30 min till 2 timmar (genomsnitt 1 timme och 20 min) och 

omfattade totalt 324 A4-sidor utskriven text.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Dokumentation 

Dokumentationen bestod av styrgruppens minnesanteckningar (totalt 16 

minnesanteckningar från perioden 2018 – 2020), Ung Intros kvartalsrapporter till 

Samordningsförbundet Uppsala län, presentationer till styrgruppen samt dokumentation 

om vilka aktiviteter avslutade deltagare fått ta del av.  

 

Effektutvärderingen genomfördes genom enkäter som besvarades av deltagarna vid 

inklusion och avslut i Ung Intro. Enkäterna mäter självskattad hälsa, funktionsnivå, 

välbefinnande, tilltro till egen förmåga, kontakt med handläggare, motivation till 

arbete/studier, arbetsförmåga samt tilltro till projektets insatser. Enkäter samlades in 
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under perioden januari 2019 till och med juli 2020. Ung Intro började inkludera 

deltagare i september 2018, men eftersom beslut från Etikprövningsmyndigheten inkom 

först i december 2018 fick de första 15 deltagarna inte erbjudande om att besvara 

enkäten.  

Förutom enkäterna ingick även Ung Intros kvartalsrapporter och uppgifter om 

försörjning vid inklusion och avslut, tid för deltagande samt insatser för de personer 

som avslutats i Ung Intro i effektutvärderingen. 

 

2.3 Dataanalys 

Intervjuerna spelades in, transkriberades av ett oberoende företag samt analyserades 

genom kvalitativ kategorisering. Minnesanteckningar, kvartalsrapporter och övrig 

dokumentation söktes igenom för text som besvarade frågeställningarna. 

Enkätsvaren matades in i statistikprogrammet SPSS och analyserades med beskrivande 

statistik för antal svarande per svarsalternativ och jämförande statistik för att analysera 

förändringar av medelvärden över tid. Eftersom endast sex personer besvarade både 

inklusions- och avslutsenkät genomfördes inte statistiska analyser av samband mellan 

insatser under projektdeltagandet och utfall i enkäten.  

 

2.4 Återföring av resultat 

Efter analys av det insamlade materialet och sammanställning av resultaten har det 

presenterats för och diskuterats med Ung Intros styrgrupp och medarbetare vid 

analysseminarium april 2019 och mars 2020. 

 

2.5 Implementering 

Uppsala universitet har även haft som uppdrag att bidra till diskussion och planering av 

eventuell implementering av Ung Intro, som verksamhet eller i form av rutiner och 

överenskommelser mellan de medverkande organisationerna. För att diskutera 

implementering tillsammans med Ung Intros styrgrupp och medarbetare bokades fem 

möten in under perioden oktober 2019 till augusti 2020. 

Som underlag för diskussionerna användes en implementeringsmodell som kallas 

”Ramverk för implementering med kvalitet”. Modellen grundas i en kunskapsöversikt 

av Meyers m fl (2010) som granskade effekterna av 25 olika implementeringsmodeller. 

”Ramverk för implementering med kvalitet” rekommenderas av Folkhälsomyndigheten 

för användning i implementeringsprocesser och har sammanställts i en rapport 

tillsammans med en checklista (Guldbrandsson, 2017). Implementeringsmodellen är 

indelad i fyra faser: 

- Fas 1. Initial bedömning 
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- Fas 2. Struktur för implementering 

- Fas 3. Genomförande 

- Fas 4. Lära och förbättra 

Arbetet med modellen inleds med att ta ställning till tre inledande frågor: 

- Vilka behov har identifierats? 

- Vilken metod ska implementeras? 

- I vilken mån har metoden vetenskapligt stöd? 

 

 

3. Resultat processutvärdering 
Detta resultatavsnitt organiseras genom processutvärderingens fem frågeställningar (se 

sid 8) i avsnitten 3.1 till 3.6 nedan. Dessutom tillkommer text om styrgruppens arbete 

(avsnitt 3.7) och de diskussioner om implementering som genomförts under 

processutvärderingen (avsnitt 3.8).  

 

3.1 Organisationernas uppdrag och mål avseende målgruppen 

Representanter i styrgruppen för de medverkande organisationerna intervjuades var för 

sig och svaren presenteras per organisation. Det framkom både likheter och skillnader i 

organisationernas uppdrag och mål avseende målgruppen. Gemensamt för 

organisationerna var uppdragen att bedöma behov, samordna eller bidra till insatser till 

nytta för individen. Gemensamma mål var att öka individens självständighet och 

förmåga till egen försörjning samt förbättrat välbefinnande.    

Arbetsförmedlingens uppdrag: Utredning och vägledning avseende arbetsförmåga samt 

att bidra till att korta vägen till arbete. Arbetsförmedlingen har även ansvar för 

uppföljning av ungdomar med funktionsnedsättningar i gymnasieskolorna. Målet är att 

skapa förutsättningar till arbete/studier för ungdomar samt att skapa en 

samarbetsplattform kring målgruppen. 

Försäkringskassans uppdrag: Att identifiera presumtiva deltagare i rehabiliterande 

insatser (t ex Ung Intro), att ha en samordnande funktion i det förstärkta samarbetet 

samt att bedöma rätten till aktivitetsersättning. Målet är att undersöka individens 

förutsättningar och att öka andelen unga som kommer ut i arbete/studier. 

Region Uppsalas (Psykiatrin) uppdrag: Att bedöma, behandla och rehabilitera patienter 

samt att förmedla kunskap om målgruppen till andra aktörer. Målet är att individen ska 

uppnå självständighet. 

Uppsala kommuns uppdrag: Att bedöma rätt till insatser, ge insatser till de i målgruppen 

som saknar sysselsättning/arbete samt att samverka med övriga aktörer. Målet är att 

minska bidragsberoende och öka antal personer i sysselsättning/arbete/studier. 
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Några kommentarer om uppdraget och behovet av att arbeta gemensamt med 

målgruppen var: 

”Den här målgruppen berör många och många är angelägna att hitta en 

bra form, för man tycker inte att det fungerar”   

”Det är litegrann så där att där man kommer in, där blir man kvar och 

det är ju det vi vill motverka, att det ska kunna vara en rörlighet. Var 

passar man bäst? Var kan vi göra mest nytta för individen?” 

Någon kommentar om mål för målgruppen: 

”Det är att man vill att fler ska komma ut i sysselsättning, arbete, studier. 

Och så klart i förlängningen för att personer … vi vet mår bättre av det 

och det blir större självständighet.” 

 

3.2 Ung Intros medarbetares kompetens av relevans för 
deltagarnas behov 

Projektledare och medarbetare har både utbildning och erfarenhet av relevans för arbete 

med målgruppen. Bland utbildningarna nämndes beteendevetenskapliga utbildningar på 

universitetsnivå med inriktning mot pedagogik och psykologi samt innovationsprogram 

om projekt och projektledning. De har även kurser och påbyggnadsutbildningar som 

Vård och stödsamordning (VOSS), certifierad coach, motiverande samtal, kurs inom 

ACT (Acceptance and Committment Therapy) att hantera stress och främja hälsa, OCD 

(tvångssyndrom) samt utbildning som mötesledare för SIP (Samordnad Individuell 

Plan). 

Medarbetarna har arbetat inom Arbetsförmedlingen, som skötare inom psykiatri och 

inom boende för målgruppen unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsvariationer. 

En av medarbetarna har även tidigare arbetat inom ett liknande samverkansprojekt med 

målsättningen att stödja unga vuxna att närma sig arbete/studier. 

Vid de senare intervjuerna (september 2019 och april 2020) framkom även behov av 

medicinsk kompetens, t ex en psykiatrisjuksköterska, som kunde bidra med hjälp till 

Ung Intros deltagare att ha kontroll över medicinering. Det framkom även behov av 

psykologisk kompetens som ytterligare stöd till vissa deltagare.   

 

3.3 Ung Intros arbetssätt i relation till effektmål 

Här beskrivs Ung Intros arbetssätt utifrån den information som framkom i intervjuer 

med dess medarbetare och styrgrupp samt medarbetare från Arbetsförmedling och 

Försäkringskassa.  

Avsnittet indelas i beskrivning av inflöde av deltagare, Ung Intros arbetssätt, upplevd 

nytta och problem med arbetssättet, områden för utveckling samt de förslag till 

förbättring av arbetssättet som framkom under de sista intervjuerna.  
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Inflöde av deltagare  

Till en början var inflödet av deltagare sparsamt och i slutet av september 2018 hade 

endast två personer aktualiserats. Orsaker till detta ansågs vara osäkerhet kring 

projektets startdatum samt att färre personer än tidigare uppbär aktivitetsersättning. Det 

framkom också att när Försäkringskassans handläggare tog kontakt med vården 

angående potentiella deltagare, kunde de få information om att dessa inte var lämpliga 

för deltagande i Ung Intro. Försäkringskassan inledde egna åtgärder för att öka inflödet 

som t ex genomgång av vissa ärendetyper samt information om Ung Intro till 

”Nyansökningsteamet” för att de skulle identifiera lämpliga deltagare vid nybeviljande 

av aktivitetsersättning och vid uppföljningar.  

Ung Intros medarbetare arbetade utåtriktat för att informera om verksamheten och skapa 

möjlighet för fler organisationer att aktualisera deltagare. De tog även kontakt med 

Socialtjänstens försörjningsstöd och IPS-arbetscoach i syfte att bredda målgruppen.   

Inflödet till Ung Intro ökade och i november 2018 hade Ung Intro 18 deltagare, januari 

2019 var antalet deltagare 31, mars 2019 var det 40 deltagare och i september hade Ung 

Intro 41 deltagare.  

I november 2019 hade 58 personer varit inskrivna i Ung Intro varav 10 var avslutade. I 

maj 2020 rapporterades att totalt 67 personer hade deltagit i Ung Intro och att 

majoriteten av dessa hade aktivitetsersättning.    

 

Ung Intros arbetssätt  

För att nå de formulerade effektmålen valdes Case Management-metodiken med en 

Case Manager som koordinerar och ansvarar för relevanta insatser. I kontakten med 

deltagarna kombineras funktionen som Case Manager med motiverande samtal, en 

samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta 

förändringsprocesser.   

Medarbetarna beskrev att arbetet med deltagarna inleds med att skapa relationer och 

trygghet i kontakten för att bygga en bärande arbetsallians. Goda relationer underlättar 

insamling av information om deltagarnas behov och önskemål, vilket ökar möjligheten 

till korrekta bedömningar av den aktuella situationen. En god arbetsallians ökar också 

möjligheten att tillsammans med deltagaren ta fram en realistisk individuell plan. 

Kontakten mellan Ung Intro och deltagaren bestäms utifrån deltagarens eget val och kan 

ske via telefonsamtal, mail eller sms. Den kan också ske via fysiska träffar i Ung Intros 

lokaler, på deltagarens arbetsplats eller annan lämplig plats.  

Utgångspunkten för arbetet beskrevs ha ett tydligt individperspektiv, med avsikt att 

bemöta individen ”här och nu” och att deltagarnas egna önskemål om förändring och 

behov av stöd styr medarbetarnas arbete. Fördelar med arbetssättet ansågs vara 

möjligheten att kartlägga deltagarens resurser samt att ha ett flexibelt arbetssätt där 

insatser kan anpassas efter individens behov. 

Medarbetarna utvecklade en ”redskapsbank” bestående av instrument för kartläggning 

av individens situation och nätverk, för målformulering och planering samt för 
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levnadsvanor, inklusive sömn och upplevelse av stress. Som arbetssätt används även 

visualisering på whiteboard, metoder för kognitiva stöd och digitala kom-ihåg, samt 

strategier för att skapa rutiner i vardagen.  

Medarbetarna har även tagit fram ett eget instrument för att mäta processen i individens 

utveckling i form av stegvis förflyttning i ett antal variabler. Det gäller t ex individens 

egen upplevelse av att vara redo för arbetsträning, förmåga att passa tider och lösa 

problem, att hantera sociala situationer och be om hjälp vid behov, tillgång till stöd samt 

upplevelsen av att ha en handlingsplan. 

Case Manager-rollen kom även att kombineras med rollen som arbetscoach i syfte att ta 

fram platser för arbetsträning som passar individens behov och önskemål. Vid de senare 

intervjuerna framkom att medarbetarna alltmer börjat använda begreppet self-efficacy 

(som avser individens tilltro till sin egen förmåga). Det innebär att de i arbetet med 

deltagaren strävar efter att skapa möjligheter som bidrar till att få erfarenhet av att klara 

av och hantera en situation i istället för erfarenhet av att misslyckas. 

För att ytterligare utveckla arbetssättet planerade medarbetarna att starta gruppträffar 

med olika teman för information och diskussion samt möjlighet för deltagarna att dela 

erfarenheter med varandra. Ett exempel på tema var information från Infoteket om 

digitala redskap för att planera och skapa struktur i vardagen samt diskussion om 

stresshantering. Endast en gruppträff hann arrangeras då Corona-pandemin förhindrade 

ytterligare möten i grupp.  

Avseende medarbetarnas interna samarbete skapades tidigt en struktur med 

schemalagda veckovisa möten i syfte att diskutera gemensamma frågor och utveckla 

arbetssättet. Med tiden inleddes även intern egenhandledning för att stärka teamarbetet 

och möjliggöra att alla medarbetares kompetens kommer till nytta för alla deltagare. Vid 

egenhandledningen deltar medarbetarnas närmaste chef, vilket innebär att även dennas 

kunskap och erfarenheter kommer till nytta för utveckling av verksamheten.  

 

Nytta med arbetssättet 

Nytta för deltagarna 

Redan vid insatsens start uppfattade medarbetarna att de fick positiv respons från övriga 

organisationer: 

”Och jag har fått mail om att så här: ´Oj vad bra jobbat. Den här 

personen som vi inte har fått ut på flera år, nu har den kommit flera 

gånger till dig´, ja det har varit väldigt positivt tycker jag, jättekul.”  

I intervjuerna framkom samstämmighet avseende projektets nytta för deltagarna. Som 

exempel på nyttan nämndes att Ung Intro möter målgruppens behov och att deltagarna 

får stöd att komma ut och bryta social isolering. De får även hjälp att ”komma 

underfund med vad det är dom vill göra” och stöd att närma sig arbetsmarknaden. 

Exempel på insatser till nytta för deltagarna var tillgången till coachning, samordning 

och arbetsplatser samt deltagande i kurser.  
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”Ung Intro skapar möjlighet för unga med aktivitetsersättning att ta ett 

kliv närmare arbetsmarknaden. Och utan det här så tror jag att det är 

ganska omöjligt och svårt. Klivet är för stort upp till det förstärkta 

samarbetet och därför kommer dom att förbli utanför arbetsmarknaden 

om vi inte gör nånting.” 

Ung Intros arbetsmetod ansågs vara ”jättebra arbetsförberedande” för personer som 

inte passar in i daglig verksamhet men ännu inte är redo för kontakt med 

Arbetsförmedlingens insatser, för personer som behöver stöd och som behöver få börja 

på ”en låg nivå”. Ung Intro beskrevs även vara ett bra mellansteg inför kontakt med 

Arbetsförmedlingen och det förstärkta samarbetet: 

”Och så att det är så här anpassat efter där individen befinner sig … att 

det kan röra sig från att man går ut och tar en promenad med någon 

person som jobbar på Ung Intro, till att man kommer dit ett visst antal 

timmar varje vecka och får en rutin. Och sedan att man kommer ut i 

nånting, man närmar sig liksom” 

Vid den sista intervjun framhölls att Ung Intros medarbetares förhållningssätt ansågs 

vara positivt för deltagarna. Specifikt nämndes deras helhetssyn, att de ”möter dom 

(deltagarna) där dom är” och att den individanpassade inriktningen ”passar personer 

med alla typer av svårigheter”. Med detta förhållningssätt ansågs deltagarna få både 

känslomässigt och praktiskt stöd, bli sedda och lyssnade på, och få möjlighet att vara 

med och styra nästa steg i sin utveckling. Medarbetarna ansågs fungera som 

ställföreträdande hopp och att kunna ”visa på att det går att komma vidare utifrån sina 

behov”.  

Specifikt ansågs arbetssättet med Case Management fylla ett behov för deltagarna då det 

ger stöd på ett sätt som inte sker i ordinarie verksamhet:  

”Det är för att det inte finns motsvarande stöd att få för den här gruppen 

på något annat sätt som det ser ut idag i Uppsala”. 

De olika aktiviteter som förekommer i Ung Intro, som t ex arbetsträning, nämndes som 

exempel på nyttan för deltagarna, liksom även att deltagarna kan få relevanta kontakter 

för att bli bättre rustade innan de går vidare till kontakt med Arbetsförmedlingen:  

”(Deltagarna) får möjlighet att tillsammans med stöd reflektera över, 

komma fram till vad som vill och vad som är möjligt för dom och att dom 

får stöd i att genomföra det” 

Nytta för medverkande organisationer 

Ung Intro ansågs vara till nytta även för organisationerna då arbetssättet ligger i linje 

med Arbetsmarknadsavdelningens uppdrag att ”jobba mot egen försörjning” samt med 

aktivitetsersättningens syfte ”att komma ut, komma vidare och inte passiviseras”. Ung 

Intro ansågs även ha ökat kunskapen inom organisationerna genom att tydliggöra 

målgruppens behov och svårigheter, men även dess resurser då det visade sig vara ”lite 

mindre svårt än dom trodde att människor kunde komma igång”. Dessutom uppgavs 
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arbetet i Ung Intro ha tydliggjort befintliga strukturer och begränsningar på 

organisationsnivå. 

De metoder som utvecklats för användning inom Ung Intro (t ex självskattning och 

stegförflyttning) ansågs kunna vara användbara även för angränsande verksamheter. 

 

Problem med arbetssättet och framtagna lösningar 

Under intervjuerna framkom oklarheter, brister och ”flaskhalsar” som hindrade 

medarbetarna att komma vidare i arbetet med deltagarna, och ett antal förslag till 

lösningar hade tagits fram.    

Oklarheter framkom rörande Arbetsförmedlingens roll i samarbetet generellt och i 

relation till de deltagare som påbörjat arbetsträning under sin tid i Ung Intro samt även 

avseende rutiner för deltagarnas övergång från Ung Intro till Arbetsförmedlingen. Få 

deltagare skrevs in i Arbetsförmedlingen trots att de som inskrivna kunde få tillgång till 

Arbetsförmedlingens insatser. Kontakten med Arbetsförmedlingen ansågs ha varit 

sparsam och därför inte kommit till nytta för deltagarna:  

”Men det vi upplever nu det är att dom deltagare som finns dom håller 

man i litegrann och … man vill inte ens träffas.” 

Det framkom oro för att Ung Intros individfokus och arbete för att söka lösningar på 

deltagarnas problem kunde kollidera med de övriga organisationernas regelverk ”då 

spelar man ju inte enligt spelreglerna, det traditionella”, vilket kunde skapa osäkerhet i 

roller och arbetssätt.   

I syftet att diskutera och förtydliga oklarheter avseende roller och regelverk i 

förhållande till arbetet med målgruppen, infördes gemensamma möten mellan Ung 

Intros medarbetare samt aktuella handläggare vid Arbetsförmedling och 

Försäkringskassa.  

Som exempel på befintliga brister nämndes avsaknaden av medicinsk eller psykiatrisk 

kompetens inom Ung Intro. Flertalet deltagare ansågs ha vårdbehov som Ung Intro inte 

kan uppfylla vilket gjorde att medarbetarna fick i uppgift att skapa och underlätta 

kontakt samt motivera deltagare till kontakt med vården.  

Som ”flaskhalsar” identifierades tidigt långa väntetider för utredningar inom vården, 

svårigheter att komma i kontakt med medarbetare inom organisationerna, brist på 

platser för sysselsättning samt svårigheten att navigera inom de olika organisationernas 

regelverk för att hitta bra lösningar för deltagarna.  

”I och med att vi har platser på jobbcenter så går vi ju utanför reglerna 

redan där i projektet för dom platserna är ju egentligen vigda för personer 

med försörjningsstöd. Det är ju det som är det stora problemet att insatser 

och ersättningar … det beror på vilken diagnos du har och vilken 

ersättningsform du har och så är det kopplat visst stöd till … olika stöd på 

olika områden utifrån dom givna förutsättningarna. Och det är ju 

slumpartat eftersom svårigheterna kan ju vara större hos någon som inte 
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har någon diagnos än den som har det. … Och har man ingen psykiatrisk 

diagnos, då får man ju inte någon IPS-coach för då kräver det ju kontakt 

med psykiatrin.”   

 

Områden för utveckling av arbetssättet, våren 2020 

Vid de sista intervjuerna, våren 2020, framkom att en del områden av arbetet inom Ung 

Intro och i samarbetet med de medverkande organisationerna, fortfarande var i behov av 

diskussion och lösningar. 

Gemensam kartläggning (GK): Det framkom fortfarande frågetecken om när och i vilka 

fall den skulle genomföras.  

Arbetsplatser: Det framkom oklarheter avseende kraven för att få tillgång till interna 

arbetsplatser inom Jobbcenter samt svårigheter att hitta och välja lämplig plats för 

arbetsträning eller arbete för varje individ.  

Olika regelverk: Behoven av följsamhet till regelverk skapade problem i arbetet med 

den enskilda individen. Som exempel nämndes Försäkringskassans regelverk kring 

studier och ansökan om aktivitetsersättning samt svårigheten att balansera individens 

frivilliga deltagande i Ung Intro med Arbetsförmedlingens krav på aktivitets-

rapportering och ökning av arbetsträningens nivå.  

Arbetsförmedlingens roll: Fortsatta oklarheter framkom om i vilket skede 

Arbetsförmedlingens handläggare skulle inkluderas i samarbetet samt synpunkter om att 

de generellt kom in ”lite för sent”. Från Arbetsförmedlingen framkom även funderingar 

om rollen som Case Manager eventuellt tangerar deras egen roll. 

Försäkringskassans roll: Försäkringskassans och Ung Intros olika tidsperspektiv; Ung 

Intro utgår från deltagarnas behov medan handläggarna måste utgå från de tidsramar 

som satts för aktivitetsersättning vilket ansågs innebära att handläggarna måste ”pusha 

på litegrann”. Försäkringskassans handläggare ansåg även att genomströmning av 

deltagare i Ung Intro borde öka. Plats för nya deltagare skulle kunna frigöras genom att 

låta deltagare som vårdas under längre perioder ta paus från Ung Intro. De ansåg även 

att Ung Intros medarbetare borde släppa ansvaret för deltagarens kontakt med 

Arbetsförmedlingen efter att de skrivits in i det förstärkta samarbetet:  

”Man vill gärna hålla kvar hela vägen och då blir det ett orosmoment. 

Hur blir det med ekonomin långt där borta?” 

Vårdens roll: De långa väntetiderna inom vården och bristen på kontinuitet i individens 

vårdkontakt inom Psykiatrin var fortsatt problematiska för arbetet inom Ung Intro. Det 

ansågs skapa svårigheter att få kontakt med rätt person, försvåra samarbetet dem 

emellan och medföra att arbetet inom Ung Intro fördröjs eller stannar upp.   
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Förbättringsförslag för arbetssättet, våren 2020 

Vid intervjuerna framkom även ett antal konkreta förbättringsförslag avseende både det 

interna arbetet i Ung Intro och det organisationsövergripande samarbetet kring 

deltagarna. 

Förslag från Ung Intro: Medarbetarna föreslog att de i högre grad skulle använda sig av 

gemensamma möten med deltagarens nätverk i avsikt att förtydliga roller och ansvar för 

både deltagarna och organisationernas medarbetare samt för fördelning av 

arbetsuppgifter. De ville även sträva efter att GK genomförs.  

Det framkom synpunkter om att rehabiliteringsprocessen skulle förbättras om 

Arbetsförmedlingen undviker byten av handläggare för de deltagare som ska få 

lönebidrag, då byten ofta medför förseningar eller stopp i arbetsprocessen. De föreslog 

också att deltagarna ska kunna vara kvar i praktik eller arbetsträning som en övergång i 

väntan på aktivitet via Arbetsförmedlingen. 

Ung Intros medarbetare uttryckte även önskemål om att i högre utsträckning arbeta 

parallellt med Arbetsförmedlingens handläggare och att ha en kontinuerlig dialog med 

dessa:  

”Att vi kanske samtidigt som man har möjlighet att delta i nånting på AF 

skulle kunna stötta parallellt, som gör att personen klarar att delta i en 

aktivitet”.   

Avseende samarbetet med vården föreslog Ung Intros medarbetare att de har fler 

tillfällen till möten med Psykiatrins rehabiliteringskoordinatorer. De önskade även 

utökade möjligheter till samarbete med deltagares vårdkontakt inom Psykiatrin.  

Förslag från Arbetsförmedlingen: Arbetsförmedlingens handläggare såg behov av att 

ytterligare stärka individens insikt om ”vad man behöver göra för att det ska fungera” 

och föreslog mer utrymme för träning på att passa tider, träna uthållighet och 

impulskontroll (t ex att även genomföra aktiviteter som uppfattas som tråkiga) samt att 

öka individens förståelse för den egna uppgiftens betydelse för helheten på en 

arbetsplats.   

Från Arbetsförmedlingen framkom även planering om att Ung Intros medarbetare 

framöver kommer att få en kontaktperson för varje deltagare.  

Förslag från Försäkringskassan: Från Försäkringskassan framkom förslag till ändrad 

struktur för individens introduktion till Ung Intro: när Försäkringskassans handläggare 

har bedömt att Ung Intro kan vara aktuell som förberedande aktivitet så arrangeras ett 

gemensamt möte med Ung Intro som informerar den presumtiva deltagaren. Om 

individen tackar ja till deltagande, genomförs GK av Arbetsförmedlingens och 

Försäkringskassans handläggare.  

Styrgruppen uttryckte behov av att Ung Intros medarbetare ser över arbetsfördelning 

och samarbete med andra resurser. Som exempel nämndes möjligheten att använda 

befintliga resurser inom Arbetsmarknadsavdelningen för att söka efter företagskontakter 

eller platser för arbetsträning, så att medarbetarna får mer tid till andra behov och 

aktiviteter inom Ung Intros ram. 
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3.4 Ung Intros arbetssätt i relation till insatsmål 

I detta avsnitt behandlas arbetet med insatsmålen, d v s framtagande av rutiner för 

arbetet med målgruppen före, under och efter deltagande i Ung intro. Underlag till 

avsnittet är hämtat från intervjuer, styrgruppens minnesanteckningar och Ung Intros 

kvartalsrapporter till Samordningsförbundet Uppsala län. 

 

Information från Ung Intro till styrgruppen 

Ung Intros medarbetare har informerat styrgruppen om olika problem som aktualiseras i 

arbetet med målgruppen. Det har gällt både hinder som uppstått i arbetet och frågor 

kring regelverk. Som hinder för att komma vidare i arbetet med målgruppen har t ex 

byte av vårdkontakter och långa väntetider för utredning och behandling nämnts.  

Frågor kring regelverk har t ex rört oklarheter avseende rehabiliteringsprocessen för 

personer med aktivitetsersättning som fyller 30 år under tiden för deltagande i Ung Intro 

samt regelverken kring att vara inskrivna i det förstärkta samarbetet och samtidigt ta del 

av kommunens insatser.  

Denna information från Ung Intro kan styrgruppens medlemmar återföra till de egna 

organisationerna för diskussion och eventuell åtgärd. 

 

Utåtriktat arbete och framtagna rutiner 

Redan från insatsens inledning arbetade Ung Intros medarbetare utåtriktat vilket 

uppmuntrades av styrgruppen. Syftet var att informera om Ung Intros existens och att 

skapa gemensamma rutiner med andra organisationer för arbetet med målgruppen. 

Kontakt togs med verksamheter inom Uppsala kommun som Hikikomori och IPS- 

arbetscoacher (Omsorgsförvaltningen), Arbetsmarknadsförvaltningens Jobbcenter och 

Socialtjänstens Försörjningsstöd. Kontakt togs även med Psykiatrins rehabiliterings- 

koordinatorer.    

Ung Intros kvartalsrapporter visar att gemensamma rutiner tagits fram för samarbete 

med dessa verksamheter. Det gäller rutiner med Socialtjänstens Försörjningsstöd för 

aktualisering av och samverkan kring deltagare som uppbär försörjningsstöd samt 

rutiner med Arbetsmarknadsförvaltningen för arbetsträningsplatser. Rutiner och struktur 

har också tagits fram för samarbetet med Psykiatrin och verksamheter som Hikikomori 

och IPS-arbetscoacher.  

I den senaste kvartalsrapporten (juni 2020) framkom att det utåtriktade arbetet är 

fortlöpande och att kontakt även tagits med Socialpsykiatrins sysselsättning Stålgatan 

för att utarbeta gemensamma rutiner för effektiva samarbetsformer. 
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Diskussion och beslut om rutiner för internt samarbete 

I styrgruppens minnesanteckningar framkom att diskussioner om gemensamma rutiner 

för arbetet med Ung Intros deltagare har varit kontinuerligt förekommande. Rutiner som 

återkommit både i dokumentationen och i de genomförda intervjuerna rör arbetet med 

GK och kring begreppet att ”vara redo” för det förstärkta samarbetet.  

 

Rutiner för GK 

Den arbetsgrupp som bildades med Ung Intros medarbetare och berörda medarbetare 

vid Arbetsförmedling och Försäkringskassa syftade till både att diskutera gemensamma 

frågor och att ta fram rutiner för samverkan kring målgruppen, t ex rutiner för arbetet 

med GK. Arbetsgruppen tog fram ett gemensamt informationsmaterial samt förslag till 

struktur för GK. 

Arbetsgruppens första förslag var att Försäkringskassan skulle begära GK inom 2 

månader efter att en person inkluderats i Ung Intro. Alla aktuella parter skulle delta i 

mötet som skulle användas för kartläggning av var individen befinner sig i förhållande 

till det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedling och Försäkringskassa. 

Styrgruppen beslutade att förslaget skulle införas som rutin och gälla fortsättningsvis.  

Vid senare möte (september 2019) beslutades dock på förslag av arbetsgruppen om 

ändrad ordningsföljd för GK och introduktion till Ung Intro. Det nya förslaget innebar 

att kontakten med potentiella deltagare skulle inledas med GK och först därefter 

aktualisering till Ung Intro. Rutinen aktualiserades i minnesanteckningar igen i 

november 2019. Dock tycks införandet av den nya rutinen inte ha fungerat inom 

organisationerna då samma förslag togs upp som ett förbättringsförslag av handläggarna 

i intervjuer i maj 2020.  

 

Att vara redo för det förstärkta samarbetet 

Frågan om hur en person ska vara för att bedömas vara ”redo” för det förstärkta 

samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen framkom både i 

styrgruppens minnesanteckningar och i intervjuer. Då Ung Intros målsättning är att 

förbereda deltagarna för det förstärkta samarbetet, vilket i sig är en utredande insats som 

inte specifikt har som mål att individen ska komma ut i arbete eller studier, kan 

osäkerhet uppstå kring vad begreppet ”redo” innebär. Att bedöma när individen är 

”redo” för det förstärkta samarbetet har under arbetets gång ändrats till att bedöma 

individens ”behov av gemensam kartläggning (GK)”.  

 

Rutiner på strukturell nivå 

Det framkom inte av den tillgängliga dokumentationen om överenskommelser om 

organisationernas gemensamma arbete med målgruppen har formulerats på strukturell 

nivå. Dock pågår diskussioner mellan Uppsala kommuns Arbetsmarknadsförvaltning 

och Omsorgsförvaltning för att erbjuda målgruppen Ung Intros metod i någon form 
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även efter att den nuvarande insatsen avslutats, vilket innebär att sådana 

överenskommelser behöver tas fram.    

   

3.5 Samverkan mellan organisationerna, underlättande och 
försvårande faktorer 

I detta avsnitt beskrivs de tankar om samverkan, underlättande och försvårande faktorer 

samt förslag för att förbättra samverkan som inkom i de sista intervjuerna.   

 

Tankar om samverkan 

Ung Intros medarbetare var redan i den inledande intervjun tydliga med sin vilja till 

samarbete med andra befintliga verksamheter. De tog också kontakt med Hikikomori, 

IPS-arbetscoach, Jobbcenter, studievägledare samt Psykiatrins rehabiliterings-

koordinatorer. Genom samverkan med Arbetsmarknadsavdelningen fick de tillgång till 

studieyrkesvägledare samt till Jobbcenters interna platser för deltagare som hade 

aktivitetsersättning.  

Medarbetarna förverkligade även ambitionen att skapa en referensgrupp med deltagande 

av aktuella handläggare vid Arbetsförmedling och Försäkringskassa. Förutom att 

bekanta sig med varandra och lära sig om varandras uppdrag och regelverk, arbetade 

gruppen med att utveckla en tydlig struktur för sina möten med en gemensam agenda 

och struktur för gemensamma möten med Ung Intros deltagare.  

Vid intervju med styrgruppens medlemmar framkom att framtagande av gemensamma 

rutiner för arbetet med målgruppen kan vara den ”enkla delen” av samverkan och att 

problemet snarare var om eller hur målgruppen tas emot av de olika organisationerna. 

Att det kan vara glapp mellan ”formellt ansvar och leverans”, som t ex svårigheter att 

samla alla deltagare till SIP-möte. Det framkom också funderingar kring hur befintliga 

resurser används i arbetet med målgruppen: 

”Det är ju inte så att vi inte har några resurser, utan vi har mycket 

resurser men hur använder vi dom? Det är väl också hur man kan göra 

det mer effektivt.”  

Samverkan ansågs även kunna innebära att Ung Intro fungerade som en del av 

Arbetsförmedlingens utbud av insatser. 

Styrgruppens medlemmar reflekterade även kring det interna samarbetet mellan 

kommunens olika förvaltningar samt samordning av de resurser som kan vara aktuella 

för målgruppen. Dessutom lyftes behovet av att tydliggöra både individens behov och 

behovet av gemensamma rutiner för organisationerna: 

”Kanske ha en manual, veta när en person som har ett visst behov dyker 

upp, då vet vi varandras roller i framtiden” 



UPPSALA UNIVERSITET Ung Intro  

  

 2020-08-31 Dnr 2018/156 

 

 

 

24 

 

Vid intervju med Arbetsförmedlingen framkom att deras roll i samarbetet med Ung 

Intro inte var klarlagd. Inledningsvis avsatte de en handläggare på 50 % till samarbetet, 

vilket senare ändrades till att ansvaret för kontakt med Ung Intro delades av alla i den 

grupp inom Arbetsförmedlingen som arbetade med målgruppen.  

Arbetsförmedlingens medarbetare hade dock förhoppningar om att den nya rutinen som 

innebar att Arbetsförmedlingen deltar i det första mötet med den presumtiva deltagaren 

tillsammans med medarbetare från Ung Intro och Försäkringskassan, skulle vara positiv 

för både deltagarna och Arbetsförmedlingens medarbetare: 

”Jag tror att det är mycket vinster i det här att vi är med på första mötet, 

sedan kan vi ju kliva av men där ser ju också personen … ´ja det är 

Arbetsförmedlingen, det är ingen farlig människa jag träffar´” 

Handläggarna vid Försäkringskassan beskrev att samarbetet med Ung Intro utvecklades 

med tiden. Rutiner utarbetades som innebar att Försäkringskassan informerade 

presumtiva deltagare om Ung Intro, deltog i introduktionsmöte och uppföljningsmöte 

samt fick återkoppling per mail eller telefon ”när något är på gång” eller ”ungefär 

varje, varannan månad”. Vikten av att det första mötet med de presumtiva deltagarna 

var förutsättningslöst betonades, liksom att deltagandet i Ung Intro är på frivillig basis 

och inte påverkar individens ersättning. Handläggarna uppskattade att en modell för 

gemensamma ärendedragningar tillsammans med Ung Intros medarbetare och 

Arbetsförmedlingen hade utarbetats och ansåg att samarbetet präglas av god samsyn, 

goda relationer och god dialog. Handläggarna uttryckte även tilltro till verksamheten 

inom Ung Intro och beskrev att de ”kan backa tillbaka” när individen får kontakt med 

Ung Intro.   

 

Faktorer som underlättar samverkan 

De medverkande organisationerna hade en gemensam syn på vilka faktorer som 

underlättar samverkan och i intervjuerna nämndes följande:  

- Att förstå varandras uppdrag och situation, att det finns ömsesidig förståelse och 

respekt för varandras kunskap samt att ha goda intentioner. 

- Att veta vem som ska göra vad. 

- Att arbetet ses som en gemensam angelägenhet. 

- Att ha ett gemensamt engagemang och intresse för målgruppen. 

- Att ha kontinuerliga gemensamma möten då den personliga kontakten ökar 

förståelsen för varandras olika uppdrag:  

”Ju mer vi jobbar tillsammans, desto mer förståelse får man för var och 

ens organisation, det är ju ett ständigt lärande och man får vara lite 

ödmjuk för det” 

 

Ung Intros medarbetare ansåg dessutom att den kontinuerliga kontakten med 

Försäkringskassans handläggare, som består av en mindre grupp kunniga experter, var 

underlättande faktorer för samarbetet.   
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Från Försäkringskassan framkom att handläggarna strävade efter att ”jobba lika och 

kunna gå in för varandra, att det inte ska vara personavgörande”, vilket ansågs 

underlätta kontakten med Ung Intro. 

 

Faktorer som försvårar samverkan 

Som försvårande faktorer nämndes organisationernas olika prioriteringar, de olika 

regelverken och de skarvar som uppstår mellan dem. Dessutom ansågs bristande 

kontinuitet hos handläggare vid organisationerna vara försvårande faktor då byte av 

handläggare förhindrar den personlig kontakt som underlättar samarbete och medför att 

kunskap om varandra och varandras arbete förloras.  

Som försvårande faktor nämndes även väntetider för olika insatser och behandlingar 

samt övergripande lagstiftning och politiska direktiv.  

Ung Intros medarbetare nämnde ett antal konkreta exempel på försvårande faktorer 

som hämtats från deras erfarenhet av arbetet med målgruppen:  

I samarbete med Arbetsförmedlingen: 

- Att både Ung Intro och Arbetsförmedlingen har tillgång till arbetsträningsplatser 

kan medföra oklarheter om skillnaden mellan dessa, vem som ska göra vad och 

vilken funktion det förstärkta samarbetet ska ha. 

- Regelverk vid övergång från Ung Intro till Arbetsförmedlingen, t ex att 

arbetsträning vid Arbetsförmedlingen förutsätter arbetsförmåga vilket innebär att 

individen då inte får behålla aktivitetsersättning (däremot är arbetsträning via 

kommunen möjlig att genomföra med aktivitetsersättning). 

I samarbetet med Psykiatrin: 

- Svårigheter att komma i kontakt med rätt person, t ex deltagares kontaktperson, 

skapar hinder och fördröjningar för beslutfattande och planering.  

- Svårigheter att få information från Rehabiliteringskoordinatorer på grund av 

oklarheter i deras uppdrag och mandat. 

I samarbetet med Försäkringskassan: 

- Svårigheter att komma i kontakt med handläggare till de individer som hunnit 

fylla 30 år under deltagandet (gällde främst deltagare som inkluderades i Ung 

Intro vid 29 år och som hade sjukpenning). 

I samarbetet med Socialtjänsten: 

- I de fall Ung Intro blir en del av planeringen för personer med försörjningsstöd 

kan det ställas krav på deltagandet. Ung Intros medarbetare får då en 

kontrollfunktion trots att deltagandet är tänkt att vara frivilligt. Det kan även 

innebära att fokus för kontakten blir individens ekonomi och att denne saknar 

motivation med bristande utveckling som följd. 
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Förbättringsförslag för samverkan, våren 2020 

Vid den sista intervjun framkom ett antal konkreta förslag för att underlätta och 

förbättra samverkan mellan organisationerna. 

Alla organisationer nämnde behovet av att förtydliga var och ens roller samt likheter 

och skillnader mellan organisationernas arbete med målgruppen. 

Det framkom även förslag till förbättrad rutin för samarbetet med Arbetsförmedlingen. 

Den innebar att personer för vilka Ung Intro bedömts vara lämplig insats, skrivs in i 

Arbetsförmedlingen och det förstärkta samarbetet redan vid GK, d v s före start i Ung 

Intro. Fördelen med en sådan rutin ansågs vara att alla medverkande organisationer 

gemensamt kan följa deltagarens process vilket underlättar överföring av stöd, 

kontinuitet i kontakten samt trygghet för både deltagare och handläggare. Det skulle 

möjliggöra för deltagarna att ta del av Arbetsförmedlingens olika program och medföra 

att Arbetsförmedlingens kvalificeringstid löper under deltagandet i Ung Intro.  

Arbetsförmedlingens handläggare skulle då vara bättre informerade, kunna ha 

regelbunden uppföljning av individen och därför bättre kunna bedöma relevant tidpunkt 

för att gå in med stöd mot arbete, bidra med personligt biträde eller ge extra ekonomiskt 

stöd till arbetsgivaren. Arbetsförmedlingen skulle även bli en naturlig part i samarbetet 

vilket skulle göra att steget från Ung Intro till kontakt med Arbetsförmedlingen inte blir 

så stort.   

Från Arbetsförmedlingen framkom önskan om att få utrymme att presentera sitt 

arbetssätt för Ung Intros medarbetare.  

Arbetsförmedlingen nämnde även följande förbättringsförslag:    

- Att Arbetsförmedlingens handläggare får kontakt med individen i ett tidigare 

skede och görs delaktiga i utredning, bedömning och fortsatt planering av t ex 

platser för arbetsträning. 

- Att Arbetsförmedlingens handläggare vägleder deltagarna tillsammans med Ung 

Intros medarbetare. 

- Att medarbetare i Ung Intro inte signalerar oro till deltagarna inför deras besök 

hos Arbetsförmedlingen. 

- Att Arbetsförmedlingens handläggare själva ger information till deltagarna inom 

sitt område, t ex information om lönebidrag och aktivitetsstödspengar. 

- Det framkom även förslag till samlokalisering mellan organisationerna, d v s att 

ha gemensamma lokaler för information och aktiviteter. 

Från Försäkringskassan uppgavs att samarbetet med Ung Intro hade utvecklats med 

tiden: ”Nu har vi en rakare dialog och lättare kontaktvägar till varandra”. De får 

kontinuerlig återkoppling från Ung Intro men önskar få den oftare, gärna var tredje 

månad. Försäkringskassans handläggare nämnde följande förbättringsförslag: 

- Att Försäkringskassans handläggare själva informerar Ung Intros deltagare om 

sitt regelverk. 

- Att få tätare och mer strukturerad återkoppling om deltagarens process. 

- Att Ung Intros medarbetare har bättre framförhållning i de fall 

Försäkringskassans handläggare behöver fatta beslut rörande deltagarna: 



UPPSALA UNIVERSITET Ung Intro  

  

 2020-08-31 Dnr 2018/156 

 

 

 

27 

 

”Ja i god tid innan. Så det inte blir det här, nästa vecka börjar den på den härutbildningen. 

Och jag kan förstå att det kan vara kort tid, jag … ibland när dom kommer in på 

utbildningar (har) att göra med när kursen börjar och sånt där, det vet man ju inte. Men 

ändå, har man lite mer framförhållning på den delen så är det ju lättare att fixa den delen. 

Att vi inte behöver stressa på för att hinna med, vi har ju inte bara dom här ärendena som 

är i Ung Intro. Att man känner att, åh nu … är det på gång, då kan vi ju fixa det” 

Från både Försäkringskassan och Ung Intro föreslogs att ett minskat antal handläggare 

från Arbetsförmedlingen i samarbetet, gärna till samma antal som Ung Intro (tre) eller 

Försäkringskassan (fyra), skulle kunna öka kontinuitet, kunskapsnivå och 

personkännedom.  

Styrgruppen ansåg att erfarenheter från Ung Intro skulle kunna användas som exempel 

på övergripande samverkan i arbetet med målgruppen och föreslog att Ung Intro bjuds 

in till Uppsalas Lokus-grupp. De ansåg också att de kontakter och kunskap om ”de 

andra” organisationerna som skapats inom styrgruppen skulle underlätta det 

övergripande samarbetet med målgruppen och reflekterade kring möjligheten om ett 

fortsatt samverkansuppdrag även utanför Ung Intro. 

 

3.6 Organisationernas inställning till implementering 

Frågan om eventuell implementering av Ung Intro togs främst upp i intervjuerna med 

styrgruppens medlemmar. I de inledande intervjuerna framkom förslag till rutiner som 

skulle kunna implementeras i det dagliga samarbetet med målgruppen som t ex att 

tidigarelägga Arbetsförmedlingens kontakt med deltagarna och förslag om när GK 

skulle genomföras.  

Det framkom även reflektioner gällande Ung Intros förankring i den egna 

organisationen, möjligheten för de medverkande organisationernas personal att gå 

gemensamma utbildningar om samverkan samt behovet av att ta fram konkreta 

samarbetsformer för arbetet med målgruppen utöver de övergripande regelverken: 

”Den strukturella nivån är ganska välförsedd med olika mötesformer … 

det skrivs överenskommelser på bred front. Och så är det den här 

vardagen … då har vi svårt att se att vi kan nå fram till att båda parter 

jobbar med en enskild individ och försöker göra skillnad samtidigt.”  

För att bredda sin kunskap om arbetet i Ung Intro önskade styrgruppen rapportering från 

Ung Intros medarbetare om deras förväntningar och önskemål på organisationerna: 

”Vad är viktigt att man bidrar med i sin yrkesroll som personlig 

handläggare från kassan eller som handläggare från AF när man sitter 

här (dvs i styrgruppen)? Vad ser vi då?” 

Vid uppföljande intervjuer framkom att det inte var aktuellt med implementering av 

”verksamheten rätt upp och ner”. Däremot lyftes vikten av förebyggande arbete ”om 

man inte gör något så ramlar dom snart in i försörjningsstödet”. Dessutom uttrycktes 

behov av omvärldsspaning för att öka kunskapen om hur andra kommuner i Sverige 
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hanterar denna fråga samt av diskussioner på strukturell nivå om arbetsmetoder, 

huvudmannaskap, utförande och tillgång till platser för arbetsträning:  

”Vi behöver en diskussion om hur får vi en verklighet efter projektet som 

funkar kring dom här stegen och samverkan, och att få tillgång till 

arbetsträningen. Och vem är huvudman och vem utför? Man kan titta på 

huvudansvar, man kan vara behjälplig att leverera platser och man kan ha 

(olika) roller i det här”. 

Vid de sista intervjuerna framkom olika synpunkter på vad som skulle kunna 

implementeras; en verksamhet, ett arbetssätt, eller gemensamma rutiner för de 

medverkande organisationerna. Om implementeringen skulle röra gemensamma rutiner, 

skulle dessa kunna utarbetas under den kvarvarande projekttiden. Om implementering 

skulle gälla endast någon del av Ung Intro var önskemålet att det skulle vara att arbetet 

med målgruppen fortsättningsvis sker enligt Case Management-metodiken. 

De motiv som framkom för att implementera Ung Intro i sin helhet som verksamhet 

alternativt som arbetssätt, var en generell avsaknad av insatser för unga med 

funktionsnedsättning och av arbetsförberedande insatser för målgruppen. Trots 

befintliga gemensamma rutiner och riktlinjer för arbetet med målgruppen, har 

målgruppen ändå inte visat sig vara tillräckligt rustad för kontakt med 

Arbetsförmedlingen. Det ansågs därför finnas behov av den förberedande del som Ung 

Intro representerar och att den implementeras antingen i sin helhet eller som delar inom 

kommunens verksamhet Navet, så att: ”Ung intro blir en del av den verktygslådan”.  

Även om Ung Intro implementeras i någon form inom Uppsala kommuns verksamhet, 

ansågs det ändå finnas behov av att fatta beslut om och implementera rutiner avseende 

de övriga medverkande organisationernas arbete med målgruppen och några förslag för 

detta framkom:  

Försäkringskassan förslog att rutiner för att identifiera målgruppen införs i deras 

organisation. Dessutom såg de behov av implementering av gemensamma rutiner för 

överföring av information mellan organisationerna, fungerande kontaktvägar samt 

rutiner för gemensamma möten med målgruppen: 

”Ska det vara gemensamma möten från början? Ska vi ha möten med 

Arbetsförmedlingen först och Ung Intro sedan eller hur ska … dom 

rutinerna behöver vi ju sätta i så fall”. 

Från Arbetsförmedlingens sida föreslogs implementering av en rutin som innebär att 

Ung Intros deltagare skrivs in på Arbetsförmedlingen redan vid inklusion i insatsen.  

 

3.7 Styrgruppens arbete 

Vid alla intervjuer med styrgruppens medlemmar framkom att de generellt var nöjda 

med dess arbete. Vid den första intervjun fanns vissa farhågor för att ingå i styrgruppen 

då syftet inte skulle vara att testa en befintlig metod utan att utveckla ett arbetssätt och 

”en ny ordning kring samverkansrutiner”, vilket uppfattades som en mer komplicerad 
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uppgift. Styrgruppsmedlemmarna uttryckte redan från början öppenhet för att ta upp 

och diskutera frågor och problem som kan dyka upp under arbetets gång. De önskade 

även ett aktivt deltagande inom gruppen samt återkoppling från Ung Intros medarbetare 

i de fall problem skulle uppstå i kontakten med de egna organisationerna. 

Vid den andra intervjun framkom att frågor som ”gnisslat” i samarbetet mellan Ung 

Intro och de egna organisationerna förts upp till ytan och diskuterats. Det hade ibland 

skett genom att styrgruppen sammankallats till extrainsatta möten för att ge mer 

utrymme till diskussion av gemensamma lösningar. Vid intervjun ansåg styrgruppen att 

de fick god information från Ung Intros medarbetare och att kommunikationen mellan 

styrgruppen och projektet hade blivit ”bättre och bättre” under arbetets gång. 

Vid sista intervjutillfället beskrevs att styrgruppens arbete kännetecknas av ett bra 

klimat med ”högt i tak”. De beskrev sig som en aktiv styrgrupp med hög delaktighet 

och engagerade och lösningsfokuserade medlemmar. Trots att några byten av 

styrgruppsmedlemmar gjorts under tiden ansågs det inte ha medfört att arbetet tappat 

fart. Under intervjun framkom att styrgruppen hade en tydlig struktur med dagordning 

inför varje möte, att de lämnar gott om utrymme för presentation från Ung Intros 

projektledare samt att de kontinuerligt följer upp fattade beslut från möte till möte. 

Styrgruppen ansågs även vara väl sammansatt med relevanta personer som 

representanter för de aktuella organisationerna och att ”alla har kommit dit med en god 

vilja och en ambition om att det här ska bli bra”.   

 

3.8 Arbetet med implementeringsprocessen 

Implementering av rutiner för arbetet med målgruppen 

Under intervjuerna framkom svårigheter med förankring i de medverkande 

organisationernas arbete av rutiner som beslutats av styrgruppen. Det gällde t ex frågan 

om när GK skulle genomföras. Enligt styrgruppens minnesanteckningar beslutades att 

GK skulle genomföras innan deltagaren inkluderas i Ung Intro och att det skulle gälla 

från september 2019. I intervjuer våren 2020 togs dock samma struktur upp som förslag 

från handläggarna vilket troligen innebär att styrgruppens beslut inte hade nått 

handläggarna eller inte hade implementerats i arbetet. I intervjuerna framkom även 

osäkerhet avseende rutinerna för inskrivning i det förstärkta samarbetet:  

”Ska vi ha GK, ska vi inte ha GK. Ska man skrivas in i förstärkt 

samarbete, ska man inte?”  

 

Implementering av Ung Intro 

Diskussioner om implementering av Ung Intro med deltagande av representant från 

Uppsala universitet inleddes i oktober 2019. Styrgruppen fick då information om 

kunskapsläget inom implementeringsforskning avseende framgångsfaktorer, hinder och 

vikten av ledarskap samt om struktur och innehåll i implementeringsmodellen 

”Ramverk för implementering med kvalitet”. Vid mötet påbörjades även diskussion av 
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ramverkets inledande frågor om bakomliggande behov och vad som eventuellt skulle 

implementeras. Styrgruppen visade sig vara överens om vilka behov som låg till grund 

för utveckling av Ung intro. Däremot var det oklart vad som skulle vara möjligt eller 

önskvärt att implementera. Frågan om implementering togs vidare till diskussion inom 

Arbetsmarknads- och Omsorgsförvaltningarna och planerade möten för vidare 

diskussion om implementering i styrgruppen ställdes in.   

Frågan om implementering diskuterades vidare vid styrgruppsmöten i maj, juni och 

augusti 2020. Då framkom Omsorgsförvaltningens avsikt att implementera ett arbetssätt 

enligt Ung Intros modell i det ordinarie arbetet, dock under förutsättning att 

överenskommelser om samarbete med övriga medverkande organisationer tas fram. 

Arbetsmarknadsförvaltningen var villiga att rikta personella resurser till det 

gemensamma samarbetet utifrån sitt uppdrag. De båda förvaltningarna skulle föra 

fortsatta diskussioner i frågan för att hitta konkreta lösningar gällande roller och 

resurser.  

Vid mötet i augusti 2020 beslutades om struktur och tidsplan för att ta fram ett 

gemensamt organisationsövergripande dokument för arbetet med målgruppen enligt 

Ung Intros modell. Styrgruppen skulle vara drivande i arbetet och strateg från 

Arbetsmarknadsförvaltningen, med tidigare erfarenheter av liknande arbete, skulle hålla 

i skrivande av dokumentet. Innehållet i dokumentet skulle utgå från erfarenheter av 

konkreta situationer i det dagliga arbetet inom Ung Intro och inom de medverkande 

organisationerna.  

 

4. Resultat effektutvärdering 
Här presenteras resultatet från enkäterna med utgångspunkt i de frågeställningar som 

formulerats för effektutvärderingen (se sid 9).  

Inledningsvis beskrivs sociodemografiska faktorer, hälsa och funktionsnivå samt tilltro 

till egen arbetsförmåga, tilltro till generell förmåga (self-efficacy) och till insatser från 

Ung Intro för de deltagare som besvarade enkäten vid inklusion i projektet.  

Därefter redovisas enkätsvar för de personer som besvarat enkät både vid inklusion och 

avslut i projektet. Till sist beskrivs vilka insatser personer som besvarat avslutsenkäten 

har tagit del av under sin tid i Ung Intro.   

 

4.1 Beskrivning av deltagarna vid inklusion i Ung Intro 

Sociodemografiska faktorer 

Totalt besvarade 39 personer enkät vid inklusion, 18 kvinnor, 20 män och en ”annan”. 

Medelålder var 26 år (21 - 30 år) och alla utom två var födda i Sverige. De flesta bodde 

hos föräldrar eller var ensamboende, hade avslutad grundskola/komvux eller 

gymnasium och många hade tidigare erfarenhet av arbete. Drygt hälften av de svarande 

var oroliga över sin ekonomi och de flesta hade försörjning genom aktivitetsersättning 
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eller försörjningsstöd. Deltagarna var inte särskilt fysiskt aktiva och endast 10 deltagare 

kom upp i rekommenderad tid för fysiskt aktivitet (150 minuter eller mer per vecka). Se 

Tabell 1. 

 

Tabell 1. Sociodemografisk information  

Variabel Antal 

Boende: Ensamboende 15 

 Sambo/gift 1 

 Föräldrar/förälder 17 

 Annat boende 5 

Utbildning: Grundskola, inte slutförd 2 

 Grundskola/komvux 18 

 Särskolegymnasium 2 

 Gymnasium 13 

 Folkhögskola 1 

 Högskola/universitet 1 

 Annat 2 

Arbetat tidigare: Ja 22 

 Nej 3 

Oro över ekonomi: Ja, ofta 9 

 Ja, ganska ofta 13 

 Nej, sällan 13 

 Nej, aldrig 4 

Försörjningsform: FK aktivitetsersättning 22 

 Försörjningsstöd 14 

 Annat (t ex föräldrar) 2 

Vardagsmotion (min/vecka): 0 minuter/ingen tid 3 

 Mindre än 30 min 4 

 30 – 60 min 7 

 60 – 90 min 9 

 90 – 150 min 6 

 150 – 300 min 3 

 Mer än 300 min 7  
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Hälsa och funktionsnivå 

Frågan om generell hälsa besvarades genom en fem-gradig skala från ”Mycket god” till 

”Mycket dålig”. Hälsan värderades av de flesta deltagare som ”Varken god eller dålig”, 

”Dålig” samt ”Mycket dålig”. Endast 10 deltagare ansåg att deras hälsa var ”God” och 

ingen valde svarsalternativet ”Mycket god” (Figur 1). 

  

Figur 1. Självskattad hälsa (inklusion)           

 

Även frågorna om trötthet samt fysisk och känslomässig utmattning besvarades genom 

en fem-gradig skala från ”Alltid” till ”Aldrig”.  De flesta deltagare kände sig ”Alltid” 

eller ”Ofta” trötta och många kände även ”Ofta” eller ”Ibland” av fysiskt och/eller 

känslomässig utmattning (Figur 2). 

 

 Figur 2. Trötthet (inklusion) 

 

Trots en något hög grad av trötthet och utmattning ansåg sig deltagarna ändå ha en 

förhållandevis god funktionsnivå. Även frågorna om funktionsnivå besvarades genom 

en fem-gradig från ”Alltid” till ”Aldrig”. Hälften eller fler än hälften valde 

svarsalternativen ”Alltid” respektive ”Ofta” för att beskriva sin förmåga till lättare 

arbete, att gå en timme samt att sköta hushållsarbete och veckoinköp. Däremot valde 
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endast 19 personer svarsalternativen ”Alltid” eller ”Ofta” på frågan om de ansåg sig 

kunna sova på natten (Figur 3).  

 

Figur 3. Funktionsnivå (inklusion)  

 

Förmåga till arbete/studier 

Frågor om förmåga till arbete/studier besvarades genom en fyra-gradig skala från ”Ja, 

absolut” till ”Nej, absolut inte” tillsammans med alternativet ”Vet ej”. Majoriteten av 

deltagarna uppgav att de ville arbeta, 29 deltagare svarade ”Ja, absolut” och 8 ”Ja, 

kanske”. Däremot var de osäkra på förmågan att arbeta respektive studera vid 

tidpunkten för inklusion i Ung Intro (Figur 4).  

  

Figur 4. Vill/kan arbeta nu (inklusion)           

 

Frågorna om tilltro till sin förmåga att kunna arbeta/studera om 1 år besvarades på en 

tre-gradig skala med alternativen ”Stor chans”, ”Liten chans” samt ”Ingen chans”, 

tillsammans med alternativet ”Vet ej”. På frågan om tilltron till sin förmåga att kunna 

arbeta om 1 år angav 14 deltagare ”Stor chans”. På motsvarande fråga om studier angav 

10 deltagare svarsalternativet ”Stor chans” (Figur 5). 
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Figur 5. Arbete/studier om 1 år (inklusion) 

 

Self-efficacy 

Self-efficacy (d v s tilltro till egen förmåga) mäts i denna enkät genom The General 

Self-efficacy Scale (GSE) (Jerusalem & Schwarzer, 1981). GSE består av 10 

påståenden som besvaras genom en fyra-gradig skala avseende i hur hög grad den 

svarande instämmer i respektive påstående. Svarsalternativen är ”Tar helt avstånd”, 

”Tar delvis avstånd”, ”Instämmer delvis” och ”Instämmer helt”. Svaren poängsätts från 

1 = ”Tar helt avstånd” till 4 = ”Instämmer helt”. Referensvärde för en allmän svensk 

befolkning är 2,9 poäng (Löve m fl, 2011) och för svenska unga vuxna med 

funktionsnedsättning 2,5 poäng (Andersén m fl, 2018).   

För de 38 deltagare som besvarade frågorna om generell self-efficacy var medelvärdet 

2,2 poäng (spridning 1,2 – 3,9 poäng). Vid jämförelse med referensvärden för en allmän 

svensk befolkning och för unga vuxna med funktionsnedsättning framkom följande: 

- fyra deltagare hade 2,9 poäng eller mer, 34 deltagare hade lägre poäng än 2,9,  

- 12 deltagare hade 2,5 poäng eller mer, 26 deltagare hade lägre poäng än 2,5.     

 

Nytta av Ung Intros insatser 

Frågan om tilltro till nyttan av Ung Intros insatser hade tre svarsalternativ och 

alternativet ”Ja, absolut” valdes av 15 deltagare, ”Ja, kanske” av 21 deltagare och ”Vet 

ej” av 3 deltagare.   

 

4.2 Jämförelse mellan inklusions- och avslutsenkät 

Av de som besvarade enkät vid inklusion, hade sex deltagare även besvarat uppföljande 

enkät i samband med avslutat deltagandet i Ung Intro. Av dessa var fyra kvinnor och 

två män, medelålder 25 år (22 – 29 år) och samtliga är födda i Sverige. Endast en person 
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angav ändrad form av försörjning vid avslutsenkäten; från försörjningsstöd vid 

inklusion till 50 % aktivitetsersättning och 50 % lön vid avslut.  

 

Hälsa och funktionsnivå 

För frågan om generell hälsa poängsätts svaren från 1 poäng = ”Mycket god” till 5 

poäng = ”Mycket dålig” (d v s lägre poäng innebär högre skattad hälsa). Vid inklusion i 

Ung Intro var medelvärdet för självskattad hälsa 3,3 poäng och vid avslut 2,5 poäng, 

vilket är en förbättring av självskattad hälsa. 

Även avseende frågorna om trötthet, fysisk och känslomässig utmattning samt nattsömn 

framkom vissa förbättringar på individnivå.   

 

Förmåga till arbete/studier 

Avseende vilja till och förmåga att arbeta respektive tilltro till förmågan att arbeta eller 

studera om 1 år framkom inga förändringar vid avslut av Ung Intro i jämförelse med vid 

inklusion.  

 

Self-efficacy 

Medelvärdet för generell self-efficacy för dessa sex personer ökade från 2,3 poäng vid 

inklusion (spridning 1,2 – 3,0) till 2,9 poäng vid avslut (spridning 1,4 – 4,0), vilket visar 

en förbättrad self-efficacy.  

Vid avslut i Ung Intro hade tre deltagare poäng över referensvärdet för en allmän svensk 

befolkning (d v s över 2,9) och fem personer hade lika med eller över värdet för unga 

vuxna med funktionsnedsättning (d v s 2,5 poäng eller mer).     

 

Nytta av Ung Intros insatser 

Det framkom inga skillnader mellan inklusions-och avslutsenkäten avseende tilltro till 

nyttan av insatser från Ung Intro.   

  

4.3 Insatser för personer som besvarat avslutsenkät  

De personer som besvarade både inklusions- och avslutsenkät hade deltagit i Ung Intro 

från 7 till 16 månader (i genomsnitt 11 månader). Antal kontakttillfällen med Ung Intros 

medarbetare varierade från 32 till 134 (i genomsnitt 84). Kontakterna bestod av fysiska 

kontakter (inklusive samtal via digitala länkar), genom telefon samt sms- och 

mailkonversationer.  
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Innehållet i insatserna omfattade att inhämta/ge information, social träning, träning av 

andra färdigheter, psykosociala stödsamtal, arbets- och/eller studierelaterade aktiviteter, 

kontakter med professionella nätverk samt kontakter med anhöriga.  

Ett enskilt samtal/kontakt kunde innehålla flera insatser och vara avsett att samtidigt 

hämta/ge information, ge psykosocialt stöd och innehålla arbets- och/eller 

studierelaterade aktiviteter. I Ung Intros redovisning av insatser framkom följande 

procentuella fördelning av aktiviteter: 

- Arbets- och/eller studierelaterade aktiviteter varierade i omfattning från 14 till 

83 % av innehållet i kontakterna (medelvärde 47 %). 

- De personer som tagit del av arbets- och/eller studierelaterade aktiviteter i 

mindre omfattning (från 14 till 20 % av innehållet i kontakterna) hade i högre 

omfattning fått psykosociala stödsamtal och social träning (40 % av innehållet). 

- För de personer som fick arbets- och/eller studierelaterade aktiviteter i högre 

omfattning (från 70 till 83 % av innehållet i kontakterna) var detta den 

huvudsakliga insatsen under deltagandet i Ung Intro. 

 

 

    5. Diskussion 
De fynd som framkom i utvärderingen redovisas och diskuteras i relation till aktuell 

forskning inom området. Avsnittet avslutas med en metoddiskussion samt de slutsatser 

som dragits av den genomförda utvärderingen.  

 

5.1 Utveckling av en förrehabiliterande verksamhet – Ung Intro 

För att utveckla en förrehabiliterande verksamhet anställdes tre personer med utbildning 

av relevans för både arbetet med målgruppen och för verksamhetsutveckling. 

Verksamheten fick namnet Ung Intro och som utgångspunkt för arbetet valdes en 

individuell inriktning där hänsyn tas till den enskilde individens önskemål, behov och 

resurser. Som arbetssätt för verksamheten valdes Case Management-metodiken som 

innebär att en Case Manager koordinerar och ansvarar för att utredning, planering och 

adekvata insatser genomförs och följs upp (Socialstyrelsen, 2019). Dessutom användes 

metodiken för motiverande samtal i kontakt med deltagarna.  

Ung Intros rapportering av genomförda insatser visar arbetets individuella inriktning. 

Det framkom en variation avseende både tid för deltagande och i antal kontakter. Även 

innehållet i kontakterna varierade från att arbets- och/eller studierelaterade aktiviteter 

var den huvudsakligen insatsen för vissa deltagare medan andra i högre grad tog del av 

psykosociala stödsamtal och social träning. Ett tidigare svenskt projekt för 

arbetsrehabilitering av långtidssjukskrivna och arbetslösa, med liknande individuell 

inriktning som utgick från individens behov och önskemål samt användning av 

motiverande samtal, var uppskattat av deltagarna. Det som främst uppskattades var 

möjligheten till stöd i olika former, gott bemötande från personalen, individuella 
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arbetsmetoder och känslan av att deltagandet gav möjlighet till personlig utveckling 

(Andersén m fl, 2017). 

Ung Intros deltagare visade sig ha förhållandevis låga nivåer av self-efficacy både i 

jämförelse med en allmän svensk befolkning och i jämförelse med en tidigare studerad 

grupp av unga vuxna med funktionsnedsättning. Endast sex personer besvarade både 

inklusions- och avslutsenkäten. De bedömde sin hälsa vara bättre och hade högre poäng 

för self-efficacy vid avslut i Ung Intro i jämförelse med vid inklusion. Eftersom så få 

personer besvarade både inklusions- och avslutsenkät kan dock inga starkare slutsatser 

om deltagandets effekter dras.  

Däremot kan sägas att self-efficacy och individens syn på den egna hälsan har betydelse 

för inträde till arbetsmarknaden och att liknade verksamheter har visat resultat i form av 

förbättrat välbefinnande och ökat deltagande i arbetslivet. Andersén m fl (2018) visade 

att arbetslösa unga vuxna med funktionsnedsättning som rapporterade högre nivåer av 

self-efficacy, i större utsträckning kom i arbete jämfört med personer som rapporterade 

lägre self-efficacy. Personer med lägre self-efficacy rapporterade dessutom sämre hälsa 

än personer med högre self-efficacy (Andersén m fl, 2018). I en studie av Bal m fl 

(2016) uppgav unga vuxna med fysiska funktionsnedsättningar ökad självkänsla, 

förbättrad self-efficacy och färdigheter i form av förbättrade copingstrategier efter att ha 

deltagit i arbetsrehabilitering. Vid uppföljning av denna insats hade nivån av betalda 

anställningar ökat från 10 % vid inklusion till 42,4 % 2 år senare (Bal m fl, 2019). 

 

5.2 Utveckling av en gemensam plattform   

De insatsmål som formulerats; att etablera rutiner och skapa överenskommelser på 

strukturell nivå mellan parterna kring arbetet med målgruppen, kan anses vara en 

gemensam uppgift för styrgruppen och de medverkande organisationerna.  

De erfarenheter som Ung Intros medarbetare får under arbetets gång kan tas tillvara och 

användas som underlag för beslut om rutiner och överenskommelser för arbetet med 

målgruppen. Att Ung Intro beviljats förlängning i ytterligare 1 år ger de medverkande 

organisationerna tid för fortsatt arbete med den uppgiften.   

Den stora betydelsen av sysselsättning för målgruppen, gärna i form av arbete, 

framkommer i intervjuer med unga vuxna med depression eller bipolär sjukdom 

(Liljeholm & Bejerholm 2019). De ansåg att arbetet skapade mening i vardagen och gav 

anledning att gå upp på morgonen. Att få uppskattning på arbetsplatsen var en stark 

drivkraft för att gå tillbaka dit och relationerna med arbetskamraterna ökade 

självförtroendet, gav en känsla av att växa upp och att känna tillhörighet till samhället. 

De intervjuade uppgav dessutom att de var tröttare på kvällarna, sov bättre på nätterna, 

och fick bättre rutiner och struktur över dygnet. Detta tillsammans gav ökad self-

efficacy (Liljeholm & Bejerholm 2019).      
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5.3 Underlättande och försvårande faktorer för samverkan  

Underlättande faktorer 

God kommunikation 

Vid intervjuerna ansågs underlättande faktorer för samarbete mellan de medverkande 

organisationerna vara; förståelse för varandra, kunskap om och respekt för varandras 

uppdrag och arbete, att vars och ens roller är tydliga samt engagemang och intresse för 

arbetet med målgruppen. Dessutom betonades betydelsen av att kontinuerligt mötas i 

syfte att lära känna varandra och öka förståelsen för varandras uppdrag. De möten och 

den arbetsgrupp som formerats mellan Ung Intros personal och berörda medarbetare vid 

Arbetsförmedling och Försäkringskassa uppfattades som värdefullt för att utveckla 

samarbetet dem emellan.  

De underlättande faktorer som framkom i intervjuerna rör i hög grad en god 

kommunikation. Aktuell forskning inom området stödjer vikten av kontinuerlig kontakt 

mellan rehabiliteringsaktörer och visar att samverkan dem emellan underlättas av god 

kommunikation mellan organisationer och professioner. När kommunikationen fungerar 

ökar kunskapen om varandra (Gard & Söderberg, 2004; Gard och Larsson, 2006) och 

därmed den ömsesidiga respekten och förståelsen för varandra (Pransky m fl, 2010). 

Med god kommunikation som grund förbättras samarbetet och därmed även den 

faktiska arbetsrehabiliteringen (Germundsen & Danermark, 2012).  

Studier visar även att god kommunikation mellan professioner och organisationer ökar 

förtroende och tillit dem emellan, vilket underlättar ett långsiktigt hållbart samarbete 

(Buys & Rennie, 2001). Eftersom förtroende mellan organisationer kan ta mycket lång 

tid att bygga, och kort tid att rasera, är det viktigt att medarbetare får tillräckligt 

utrymme i tid för att bygga förtroende (Norman & Axelsson, 2007) och att det finns en 

kontinuitet hos medarbetarna under en längre period (van Raak m fl, 2005).  

En välfungerande styrgrupp 

Att ingå i en styrgrupp innebär en form av ledarskap, och medlemmarna i en styrgrupp 

kan även vara ledare i de organisationer de representerar. Att ledarskap är en 

nyckelfaktor för både utvecklingsarbete och implementering av nya metoder i befintliga 

organisationer är väl studerat (t ex av Meyers m fl, 2012, Hasson m fl, 2014 och 

Bertram m fl, 2015).  

Vid intervjuerna framkom att Ung Intros styrgrupp, som består av representanter från de 

medverkande organisationerna, ansågs vara väl sammansatt och bestå av engagerade 

och lösningsfokuserade medlemmar. De svårigheter som uppstått mellan 

organisationerna under projektets gång hade diskuterats inom styrgruppen, ibland vid 

extrainsatta möten. Styrgruppens möten uppgavs även ha en god struktur med 

dagordning, uppföljning av fattade beslut och utrymme för rapportering från Ung Intros 

projektledare. Trots att det varit en del byten av styrgruppsmedlemmar ansågs det inte 

ha fördröjt eller försvårat styrgruppens arbete.  

I styrgruppens minnesanteckningar framkom planer på en gemensam utbildning i 

samverkansmetod för de medverkande organisationernas medarbetare. En sådan 
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utbildning har stöd i forskning då den visat sig underlätta byggandet av gemensamma 

mål, språk och kultur för samverkan (Norman & Axelsson, 2007; Kärrholm m fl 2007).   

Medarbetarnas utåtriktade arbete 

Även det utåtriktade arbete som Ung Intros medarbetare inledde redan i ett tidigt skede 

kan anses vara en underlättande faktor för samverkan. Genom att arbeta utåtriktat får 

andra relevanta aktörer information om verksamhetens existens vilket kan underlätta 

inflödet av deltagare och bredda målgruppen. Det underlättar även arbetet med att 

inleda samarbete med angränsande verksamheter.   

 

Försvårande faktorer 

Som försvårande faktorer för samarbete nämndes organisationernas olika prioriteringar 

och regelverk, bristande kontinuitet hos handläggare, oklarheter avseende roller och 

funktioner, väntetider för utredningar och behandlingar samt svårigheter att komma i 

kontakt med rätt personer.  

En del av dessa försvårande faktorer bekräftas av forskning inom området, som att olika 

prioriteringar mellan organisationerna kan medföra territoriella konflikter (Axelsson & 

Axelsson, 2009) eller kamp om makt och resurser (Shaw m fl, 2008). Det finns även 

studier som visar att organisationernas olika regelverk och lagstiftningar (Söderberg m 

fl, 2010) samt brist på kontinuitet bland medarbetarna (van Raak m fl, 2005) försvårar 

samarbete mellan rehabiliteringsaktörer.  

I intervjuerna framkom även att beslut om rutiner som fattats i styrgruppen inte 

förankrats inom organisationerna eller implementerats som rutin. Det rörde främst 

återkommande oklarheter avseende tillvägagångssätt för GK och rutiner kring det 

förstärkta samarbetet. Det kan därför finnas behov av att diskutera styrgruppens mandat 

för beslutsfattande och hur rutiner som beslutats i styrgruppen ska kunna implementeras 

i arbetet hos de medverkande organisationerna. 

 

5.4 Metoddiskussion 

Som metoder för datainsamling användes intervjuer (med projektmedarbetare, styrgrupp 

samt handläggare från Arbetsförmedling och Försäkringskassa), insatsens dokument 

(styrgruppens minnesanteckningar samt Ung Intros kvartalsrapporter och presentationer 

vid styrgruppsmöten) samt enkäter till deltagarna (vid inklusion och avslut).  

 

Intervjuer 

Datainsamling genom intervjuer planerades att genomföras en gång per halvår; i början 

av vårterminen 2019, början av höstterminen 2019 och början av vårterminen 2020.  

Under december 2018 – februari 2019 samt september – oktober 2019 genomfördes de 

planerade intervjuerna med Ung Intros medarbetare och styrgrupp. I september – 
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oktober 2019 intervjuades även berörda medarbetare från Arbetsförmedling och 

Försäkringskassa.   

Till den sista intervjuomgången var det allt svårare att hitta gemensamma tider för att 

samla styrgruppens medlemmar. Deras arbetssituation, utanför arbetet i styrgruppen, 

tycktes bli allt mer ansträngd och Corona-pandemin påverkade deras arbete. De 

intervjuerna genomfördes därför inte förrän april – maj 2020. Corona-pandemin 

medförde även att fysiska kontakter ställdes in och att andra vägar för kontakt behövde 

utvecklas. Ung Intros medarbetare och berörda medarbetare vid Arbetsförmedling och 

Försäkringskassa intervjuades gruppvis per länk. För att öka möjligheten att genomföra 

intervjuer med styrgruppens medlemmar, gjordes även de per länk men individuellt och 

i små grupper utifrån organisationstillhörighet.     

 

Enkäter 

Insamling av data från Ung Intros deltagare gjordes genom en enkät som tidigare 

använts i utvärdering av liknande verksamheter med samma målgrupp. Beslut från 

Etikprövningsmyndigheten om användning av enkäten kom inte förrän i januari 2019, 

vilket innebär att 15 personer som inkluderats i Ung Intro under hösten 2018 inte 

tillfrågades om att besvara enkäten.  

Ung Intros medarbetare rapporterade att flera deltagare uppfattade enkäten som svår att 

besvara. Det kunde därför ta mycket tid för medarbetarna att förklara enkätens frågor 

under de första mötena med deltagarna. För vissa deltagare kunde dock enkätens frågor 

fungera som en del av informationsinsamlingen då frågorna handlar om deras aktuella 

situation. 

Avslutsenkäten rapporterades vara ännu mer problematisk att få besvarad och det visade 

sig att den besvarades av endast sex deltagare. Möjliga alternativa sätt för datainsamling 

kunde ha varit att utvärderaren bistod vid ifyllande av enkäter för att inte anstränga 

medarbetarnas arbetssituation eller att intervjuer hade genomförts med deltagarna.   

  

Återföring 

Ett vanligt förfarande vid processutvärdering är att data insamlas och analyseras, och 

därefter återförs till styrgrupp och medarbetare i sammanställd form för information och 

diskussion. I denna utvärdering genomfördes återföring av de första intervjuerna som 

planerat till styrgrupp och medarbetare i april 2019. Däremot bidrog svårigheterna att 

samla styrgruppen till att resultaten av de intervjuer som genomfördes hösten 2019 

återfördes endast i form av en presentation vid styrgruppsmöte, och först i mars 2020. 

Resultat från de sista intervjuerna återförs endast genom denna rapport.      
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Stöd i implementering  

Utvärderaren hade även i uppdrag att bistå vid planering och eventuell implementering 

av Ung Intro. Information och diskussion om implementering påbörjades i oktober 2019 

och fortsattes i maj, juni och augusti 2020. Alla medverkande organisationer uttryckte 

intresse för fortsatta diskussioner om implementering.    

Syftet med insatsen är tvåfaldigt; dels att utveckla en fungerande verksamhet för 

målgruppen (vilket är pågående) och dels att ta fram övergripande arbetssätt för berörda 

organisationers arbete med målgruppen (d v s det övergripande mål som uttrycks som 

”en gemensam plattform”). Eftersom Ung Intro beviljats förlängning t o m juni 2021 

finns möjlighet till fortsatt arbete med att ta fram en långsiktigt hållbar lösning för 

samarbetet kring målgruppen. En viktig uppgift blir att konkretisera innehållet i den 

”gemensamma plattformen” och av vad som kan och bör implementeras i ordinarie 

verksamhet inom de medverkande organisationerna. 

 

5.5 Slutsatser 

Med utgångspunkt i de data som samlats in samt resultat från aktuell forskning inom 

området arbetsrehabilitering, formuleras följande slutsatser: 

 Det finns stöd i forskningen inom området för Ung Intros arbetssätt med 

utgångspunkt i individens behov, Case Managers med koordinerande uppgifter 

och ansvar samt insatser i form av arbets- och/eller studierelaterade aktiviteter i 

kombination med psykosociala stödsamtal och social träning. 

 Regelbundna möten mellan Ung Intros medarbetare och medarbetare vid de 

medverkande organisationerna bör stödjas och prioriteras för att stärka en 

långsiktigt hållbar samverkan dem emellan.  

 Self-efficacy och hälsa är faktorer som har betydelse för återgång i 

arbete/inträde på arbetsmarknaden. För de personer som besvarade enkät vid 

avslut av Ung Intro, framkom högre nivåer av self-efficacy och förbättrad 

självskattad hälsa jämfört med i den enkät som besvarades vid inklusion.  

 Om styrgruppen har mandat för att fatta beslut som rör arbetet i de egna 

organisationerna, bör strategier tas fram för hur rutiner som beslutats i 

styrgruppen ska förankras och implementeras som rutin i organisationernas 

ordinarie arbete.   

 Fortsatt arbete behövs för att besluta vad som ska implementeras i ordinarie 

verksamhet och hur detta ska ske för att bli långsiktigt hållbart. Eftersom 

insatsen har en fungerande styrgrupp, som har skapat kontakter mellan 

organisationerna, bör den kunna användas som pådrivande kraft för det arbetet.  

 Det behövs även fortsatt arbete för att uppnå insatsmålen, d v s att etablera 

rutiner och skapa överenskommelser på strukturell nivå mellan parterna för 

arbetet med målgruppen. Det kan göras under den förlängning som insatsen 

beviljats.    
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide medarbetare Ung Intro 

 

Kontakten med deltagare: 

- Deltagarnas behov i relation till det som erbjuds inom Ung intro? 

- Medarbetarnas kompetens i relation till målgruppens behov? 

 

Beskriv Ung intro arbetsmetod  

- Redskap? 

- Systematik? 

 

Hur fungerar Ung intros arbetsmetod (vad har varit bra/mindre bra) i relation till: 

- Deltagarna?  

- Den egna arbetsgruppen? 

- De aktuella organisationerna? 

 

Finns det behov av förändringar av Ung intros arbetsmetod? 

- Vad saknas? 

- Vad behöver förändras - förbättras? 

 

Vilka förutsättningar och stöd finns för tillämpningen av Ung intros arbetsmetod?  

- Inom den egna arbetsgruppen-organisationen? 

- I relation till de aktuella organisationerna? 

 

Vilka svårigheter och problem finns för tillämpningen av Ung intros arbetsmetod?  

- Inom den egna arbetsgruppen-organisationen? 

- I relation till de aktuella organisationerna? 

 

Finns det behov av förändringar i kontakterna med de aktuella organisationerna? 

- Vad saknas? 

- Vad behöver förändras - förbättras? 

 

Övriga kommentarer om något som vi inte har diskuterat? 
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Bilaga 2. Intervjuguide styrgrupp 

 

Ung Intros arbetssätt: 

- Reflektioner kring Ung intros arbetssätt 

- Nytta för den egna organisationen?  

- Hinder/problem för den egna organisationen? 

- Har ni tillräcklig insyn i verksamheten i Ung Intro? Om inte, hur kan det förbättras? 

 

Arbetet i styrgruppen: 

- Reflektioner kring arbetet i styrgruppen 

- Närvaro, delaktighet, engagemang 

- Överföring av information mellan Ung intro och styrgrupp 

- Överföring av information mellan styrgrupp och den egna organisationen 

 

Samverkan mellan organisationerna (AF, FK, RU, Uppsala kommun): 

- Reflektioner kring samverkan i arbetet med målgruppen 

- Vad underlättar samverkan i arbetet med målgruppen? 

- Vad försvårar samverkan i arbetet med målgruppen? 

 

Förbättringsområden:  

Ung intro: 

- Vad saknas i Ung Intros arbetsmodell? Förslag till förbättring? 

Samverkan mellan organisationer: 

- Generella förslag till förbättring av samverkan i arbetet med målgruppen? 

 

Om implementering: 

- Vad/vilka delar av Ung intros arbetssätt bör implementeras? 

- Vilket stöd finns för implementering av Ung Intros arbetsmetod inom era organisationer? 

- Vilka hinder finns för implementering av Ung Intros arbetsmetod inom era organisationer? 
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Bilaga 3. Intervjuguide medarbetare AF och FK 

 

Hur fungerar Ung intros arbetsmetod (vad har varit bra/mindre bra) i relation till: 

- Deltagarna?  

- Den egna arbetsgruppen? 

- Den egna organisationen? 

 

Samarbete mellan Ung intro och den egna organisationen 

- Vinster? 

- Svårigheter?  

 

Kontakten med deltagare: 

- Deltagarnas behov i relation till det som erbjuds inom Ung intro? 

- Till det som erbjuds inom den egna organisationen? 

 

Finns det behov av förändringar av Ung intros arbetsmetod? 

- Vad saknas? 

- Vad behöver förändras - förbättras? 

 

Finns det behov av förändringar i samarbetet mellan Ung intro och den egna organisationen? 

- Vad saknas? 

- Vad behöver förändras - förbättras? 

 

Övriga kommentarer om något som vi inte har diskuterat? 

 

 

 

 

 

 

 


