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Sammanfattning 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och ett antal kommuner har under perioden 2012-2014 

genomfört projektet UMiA, med inriktning mot målgruppen arbetslösa unga i åldern 19-29 år 

med funktionsnedsättning som uppbar aktivitetsersättning, aktivitetsstöd eller kommunalt 

försörjningsstöd. Huvudmålen med projektet var att öka förutsättningarna för deltagarna att 

närma sig arbetslivet och att öka samverkan mellan Försäkringskassan (FK), 

Arbetsförmedlingen (AF), kommunerna och vården vilket ska ha upplevts som ett mervärde för 

såväl deltagaren som medverkande samverkanspart. I projektet har medarbetarna arbetat i nära 

samverkan över myndighetsgränser efter en för projektet framtagen arbetsprocess bestående av 

olika faser. Projektet har finansierats av FK, AF, kommuner och stadsdelar samt Europeiska 

socialfonden (ESF). FK har varit projektägare. 

 

I utvärderingen har olika metoder använts för att följa projektet avseende såväl resultat som 

process. Intervjuer har genomförts med deltagare i projektet, och en enkät har lämnats till 

deltagare vid inskrivning och avslut i projektet. En kontrollgrupp har fått enkäter via post vid 

två tillfällen. Utvärderarna har även genomfört gruppintervjuer med medarbetare och intervjuer 

med projektets ledning. Även projektets medarbetare har besvarat en enkät. Resultatet av 

insamlade data har kontinuerligt återförts till i huvudsak projektets ledningsgrupp, men även till 

medarbetarna.  

Resultat 

Huvudresultatet av UMiA var att unga vuxna från projektets målgrupp (med 

aktivitetsersättning, sjukskrivna minst 180 dagar, aktivitetsstöd eller försörjningsstöd från 

kommunerna) kan komma in i eller tillbaka till arbetslivet om FK, AF och kommunen utvecklar 

ett samarbete mellan myndigheterna och arbetar tillsammans med en gemensam målsättning. 

Totalt påbörjade 31 % av deltagarna arbete (någon form av sysselsättning med lön eller 

exempelvis lönebidrag) alternativt studier. Detta ligger över det projektmål på 20 % som 

projektet hade. Av deltagarna angav 70 % att de efter deltagandet i UMiA ansåg sig ha stora 

chanser att få ett arbete inom 1 år. 

Deltagare som kom ut i arbete alternativt studier hade signifikant högre antal genomförda 

timmar i den arbetslivsinriktade fasen (fas 4) än deltagare som inte påbörjade arbete eller 

studier. Detta pekar på att åtgärder inom den arbetslivsinriktade fasen hjälpte flest personer till 

arbete.  

Deltagarna rekryterades in i UMiA från FK, AF samt olika kommuner och stadsdelar. De 

personer som rekryterats in från AF hade flest antal timmar i den arbetslivsinriktade fasen (fas 

4) medan kommunens deltagare hade flest timmar i mobiliseringsfasen (fas 3). AF:s deltagare 

stod generellt närmare arbetsmarknaden redan vid inklusion i projektet jämfört med deltagare 

från kommunen. De skillnader som framkom avseende antal timmar i de olika faserna visar på 

vikten av individualiserade insatser och att målgruppen behöver olika typer av insatser beroende 

på var de kommer ifrån och vilka problem de har. 

Utöver ovan redovisade resultat så har deltagarna i UMiA i högre grad än kontrollgruppen ökat 

sin tilltro till sin förmåga, fått en högre upplevd arbetsförmåga samt fått en högre aktivitetsnivå. 

Detta stärker ytterligare att de insatser som UMiA erbjudit deltagarna har varit positiva för deras 

möjligheter att komma ut i arbete samt medverkat till att bryta isolering.  

De flesta deltagarna uttryckte sig mycket positivt till sin medverkan i UMiA, och resultatet 

tyder på att insatsen varit stärkande. Majoriteten av deltagarna tyckte att de fått sina behov för 

att uppnå sina mål tillgodosedda. Det mest betydelsefulla med UMiA var det goda bemötandet 

från projektets medarbetare, den kontinuerliga kontakten med handläggare, att deltagaren hade 
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en huvudhandläggare som informerade och skötte kontakten med övriga myndigheter vid behov 

samt samarbetet mellan FK och AF. För flera av deltagarna var det främsta målet att få hjälp till 

praktikplats, arbete eller studier. För andra var det viktigaste att få hjälp att bryta isolering, att 

aktivera sig och få kontakt med andra människor.  

Aktiviteterna som erbjöds inom projektet gav möjlighet till social träning och kunde leda till 

arbetsträning eller praktikplats. Aktiviteterna bidrog även till möjlighet att träffa andra 

människor i liknande situation, vilket gav bekräftelse på att man inte var ensam om sina 

svårigheter samtidigt som det fanns möjlighet att utgöra ett stöd för varandra. 

Flera deltagare var dock besvikna över att de inte fått praktikplats eller arbete under 

projekttiden. De fanns också deltagare som hade velat få mer träning i att utforma ett CV eller 

genomföra en anställningsintervju. Även fler arbetsplatsbesök, studiebesök och mer möjligheter 

till social träning efterfrågades.  

 

Medarbetarna upplevde att aktiviteterna, den täta kontakten och tidsutrymmet ökade 

möjligheten att få en helhetssyn av deltagarnas situation och behov. Genom en ökad förståelse 

för den enskilda deltagaren ökade möjligheterna att kunna erbjuda rätt insatser. Det 

individbaserade arbetssättet i UMiA bidrog till att deltagarna kunde närma sig arbetsmarknaden 

i sin egen takt. Samarbetet i UMiA bidrog till att beslutsvägarna blev kortare, att kunskaper om 

varandras verksamheter och arbetssätt ökade, och att arbetet med deltagarna blev mer effektivt.  

Tillgången till vårdkoordinatorn innebar ett stöd, genom att dels förmedla medicinska 

kunskaper och handledning i olika ärenden, samt genom förmedling av vårdkontakter åt 

deltagarna. 

 

Medarbetarnas bedömde att den samverkan som arbetsformen i UMiA innebar, var positiv och 

att den gav bättre möjlighet till arbete eller studier för deltagarna. Samarbete med andra 

myndigheter medförde att de kunde ge deltagarna i projektet bättre stöd och att 

rehabiliteringsåtgärder kunde sättas in tidigare. Medarbetarna var också helt eller delvis överens 

om att samarbete mellan myndigheter innebar att ett bättre stöd kan ges till personer med 

funktionsnedsättning.  

 

Slutsatser 

Gruppen unga med funktionsnedsättning som inte studerar eller arbetar utgör en utsatt grupp i 

samhället. Projektet UMiA visade att man med samverkan och samarbete mellan berörda 

myndigheter, ett bra bemötande, tid och kunskap om målgruppen samt ett individualiserat och 

flexibelt arbetssätt utifrån de behov som individen har, så kan fler komma in i eller tillbaka till 

arbetslivet.  

Projektet UMiA uppfyllde sina målsättningar och under projekttiden påbörjade 31 % av 

deltagarna arbete eller studier. Flertalet av deltagarna upplevde att de kommit närmare 

arbetsmarknaden under projekttiden. Både deltagare och medarbetare var i stort sett nöjda med 

verksamheten. Viktiga framgångsfaktorer var samarbetet mellan handläggare från olika 

myndigheter, det goda bemötandet och det individualiserade arbetet. En ytterligare 

framgångsfaktor som nämndes av både deltagare och medarbetare, var vikten av att ha 

tillräckligt med tid och tålamod för att vänta in och skapa en relation till deltagarna. Med den 

goda relationen som grund, var det möjligt att lära känna deltagarna och att få kunskap om deras 

resurser och behov vilket underlättade valet av adekvata insatser. Inom projektet fanns förutom 

handläggarna, även tillgång till vårdkoordinator och arbetspsykologer som bidrog med sina 

specifika kunskaper och resurser till stöd för både deltagare och medarbetare. 
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Om projektets resultat ska få en mer långsiktig effekt krävs en övergripande och gemensam 

samverkan mellan de aktuella myndigheterna som på ett tydligt sätt fungerar som stöd för att ta 

tillvara och implementera projektets erfarenheter och arbetsmetoder. På individnivå behövs en 

fördjupad samverkan i enlighet med UMiAs sätt att arbeta även inom ordinarie verksamhet, 

samt att insatser och handlingsplaner utvecklas med bakgrund i individens behov snarare än i 

myndigheternas arbetsprocesser. För att ett individorienterat arbetssätt ska kunna användas 

krävs dock dels stödjande organisatoriska förutsättningar avseende tid och samarbete med andra 

myndigheter, dels att handläggarna har tillräcklig kompetens och kunskap om målgruppen och 

deras behov. 

 

Nyckelord: Funktionsnedsättning, unga, aktivitetsersättning, arbetslivsinriktad rehabilitering, 

introduktion/återgång i arbete, hälsa 
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1. Inledning 

1.1 Arbete och hälsa 
Arbete innebär upplevelser av meningsfullhet, en känsla av att vara aktiv, att bidra, att ha 

sociala relationer, uppleva status och identitet samt ha struktur på tiden (Westerholm et al., 

2012). Arbete är även viktigt för att människor ska uppleva delaktighet i samhället 

(Ungdomsstyrelsen, 2012). Vid övergången till vuxenlivet har även uppfyllande av egna viktiga 

mål inom olika områden i livet samband med välbefinnande (Messersmith & Schulenberg, 

2010).  

 

Idag råder det en svår arbetsmarknad med osäkra arbetsvillkor för unga (Temagruppen unga i 

arbetslivet, 2014). Långtidsarbetslöshet blir allt vanligare samtidigt som allt fler unga har 

aktivitetsersättning* (Ungdomsstyrelsen, 2012). Återkommande och längre perioder av 

arbetslöshet i unga år får ofta en rad långsiktiga och negativa konsekvenser. Exempelvis så 

tenderar kunskaper och färdigheter som inte används att blekna och försvinna vilket minskar 

individens attraktivitet och produktivitet (Goine, 2014). Arbetslöshet medför även en ökad risk 

för depression, minskat självförtroende samt ökad upplevelse av hjälplöshet. Även risken för 

självmord höjs (Bell & Blanchflower, 2009).  

Unga med funktionsnedsättning 

Unga som inte arbetar eller studerar utgör en utsatt grupp i samhället och för dem som uppbär 

ersättning till följd av funktionsnedsättning eller sjukdom är situationen extra svår. Bland 

personer med funktionsnedsättning förekommer också arbetslöshet i högre utsträckning jämfört 

med övriga befolkningen (Ungdomsstyrelsen, 2012). 

”Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. En 

funktionsnedsättning kan uppstå till följd av en sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av en 

medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara både bestående 

eller övergående” (Socialstyrelsen, 2014). 

Arbetslivsinriktad rehabilitering 

Personer som bor i Sverige omfattas av Socialförsäkringen vilket ger rätt till olika försäkringar 

som ska ge ekonomiskt skydd vid bland annat sjukdom och funktionsnedsättning 

(Försäkringskassan 2012). FK har det samordnande ansvaret för rehabilitering av den försäkrade 

(Svensk författningssamling [SFS], 2010a, 30 kap. 8§). Detta inkluderar även arbetslivsinriktad 

rehabilitering, vilket innefattar insatser som syftar till att en försäkrad som drabbats av ohälsa 

ska återvinna sin arbetsförmåga och därmed få förutsättningar till egen försörjning genom 

förvärvsarbete (SFS, 2010b, 29 kap. 2§).  

 

 

____________________________________________________________________________ 

*Aktivitetsersättning är en ersättning från Försäkringskassan som är till för unga vuxna mellan 19 och 29 år som inte 

kommer att kunna arbeta heltid på minst ett år, beroende på sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Grunden till 

att erhålla aktivitetsersättning kan antingen vara förlängd skolgång (i vanlig eller särskola) eller nedsatt 

arbetsförmåga. Detta innebär att arbetsförmågan ska vara nedsatt med minst en fjärdedel i alla arbeten på hela 

arbetsmarknaden. Under tiden en individ erhåller aktivitetsersättning planeras för olika insatser som kan hjälpa 

personen att kunna delta i arbets- och samhällslivet (Försäkringskassan, 2014). 
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1.2 Bakgrund till projektet 
I projektansökan framgår att unga människor med funktionsnedsättning riskerar att bli 

permanent bidragsberoende. Unga som uppbär aktivitetsersättning från FK riskerar att stå utan 

ersättning i samband med att de fyller 30 år, då rätten till aktivitetsersättning upphör, om kraven 

för sjukersättning inte uppfylls. Såväl förlorad ersättning som permanent beviljad sjukersättning 

medför negativa konsekvenser för individen. Idén om projektet baserades på antagandet om att 

bättre samverkan mellan myndigheter och individ samt vården, näringslivet och 

intresseorganisationer bidrar till att öka förutsättningarna för individen att närma sig arbetslivet. 

Den samverkan som sker idag beskrivs som otillräcklig då individer tvingas till flertalet möten 

och kontakter med olika myndigheter. FK:s, AF:s och kommunens arbetssätt behöver utvecklas 

för att ge individen bättre möjligheter att komma närmare arbetsmarknaden och att nå egen 

försörjning. Dessutom finns behov av att vården och näringslivet tillsammans med FK, AF och 

kommunen gemensamt tar ansvar för den arbetslivsinriktade processen och att denna präglas av 

samsyn och helhetssyn med fokus på individens behov.  

 

FK har under perioden 2012-2014 genomfört projektet Ungas Mobilisering inför Arbetslivet 

(UMiA) i delar av Stockholms län. Projektet har genomförts och finansierats av FK, AF, 

kommuner och stadsdelar i norra Stockholms län.  Därutöver har projektet finansierats med 

samt med stöd av Europeiska socialfonden (ESF). FK har varit projektägare. Målet var att 

utveckla, pröva och utvärdera olika metoder och former för samverkan i syfte att stödja och 

förbättra förutsättningarna för unga personer med funktionsnedsättning att öka sin 

arbetsförmåga och påbörja arbete eller studier.  

 

Projektets målgrupp var personer mellan 19-29 år med en dokumenterad funktionsnedsättning 

som bedömdes medföra nedsatt förmåga att få, utföra eller behålla ett arbete. Deltagarna skulle 

vara arbetslösa men genom insatser ha potential att få eller återfå arbetsförmågan. Minst två 

parter av de samverkande myndigheterna skulle vara involverade förutom individen, vilken 

skulle ha samtyckt till deltagande i projektet.  

1.3 Utvärdering 

Uppsala universitet har haft i uppdrag att genomföra den externa utvärderingen av projektet. 

Utvärderingen har utförts i dialog med projektets ledningsgrupp och återkopplades kontinuerligt 

under tiden för projektets genomförande. Utvärderingen har resulterat i tre arbetsrapporter vilka 

presenterats och diskuterats med projektets medarbetare.  

1.4 Mål med projektet 

Huvudmålen med UMiA var att: 

1) öka förutsättningarna för unga vuxna mellan 19 – 29 år med funktionsnedsättningar 

att närma sig arbetslivet,  

 

2) samverkan mellan FK, AF, kommunerna, näringslivet och vården ska ha ökat, och 

för individen och varje samverkanspart ha upplevts som ett mervärde. 

 

Dessutom har projektet haft följande delmål: 

3)  Efter 2 månaders deltagande i projektet skulle 90 % av deltagarna, tillsammans 

med projektteamet, ha genomfört en kartläggning och utformat en egen 

handlingsplan. 

 

4) Efter insatserna skulle 80 % av deltagarna ha deltagit i någon aktivitet. 
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5)  Efter insatserna skulle 70 % av deltagarna uppleva att deras möjligheter att få eller 

återfå arbetsförmågan ha ökat genom en större möjlighet till anställning/socialt 

företagande/eget företagande. 

 

6) Efter insatserna skulle 20 % av målgruppen ha fått anställning eller studier. 

1.5 Projektets arbetssätt 
Handläggare från FK, AF och kommunen har helt eller delvis suttit samlokaliserade och arbetat 

i team kring deltagarna. Arbetet har skett tillsammans med deltagarna och utgått från deras 

behov och mål. Varje deltagare har fått utforma en plan för hur han/hon ska närma sig 

arbetsmarknaden. Deltagarna har erbjudits olika aktiviteter, kurser och insatser utifrån 

individuella behov. Arbetsmetoden var indelad i fyra olika faser:  

1. Initieringsfas, 2. Samordningsfas, 3. Mobiliseringsfas och 4. Arbetslivsinriktad fas.  

 

Tanken var att deltagarna skulle genomgå varje fas för att få förkunskaper inför nästa fas samt 

för att säkerställa projektets kvalité. Inom projektet fanns tillgång till vårdkoordinator och 

arbetspsykologer som kunde ge råd och stöd till både medarbetare och deltagare. 

 

 

Figur 1. UMiA:s arbetsprocess, enligt projektet 

1.6 Rapportens innehåll 

Rapporten inleds med en övergripande beskrivning av projektets målsättningar och arbetet för 

att uppnå dessa mål. Därefter redogörs för de metoder som använts för insamling och analys av 

data samt resultatet av detta. Resultatet baseras på följande material: 

- intervjuer med deltagare 

- enkäter som besvarats av deltagare och kontrollgrupp 

- kursutvärderingar från deltagare 

- data från projektets egen dokumentation (avslutsdokument och projektplats) 

- intervjuer med medarbetare och samverkansgrupper 

- enkäter som besvarats av medarbetare  

 

Rapporten avslutas med diskussion och slutsats. 
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2. Metod  

2.1 Rekrytering och randomisering 
Inledningsvis identifierades presumtiva deltagare via FK:s register. Därefter var det handläggare 

inom ordinarie verksamhet vid FK som lämnade impulser om presumtiva deltagare till 

projektet, vilka randomiserades till interventionsgrupp alternativt kontrollgrupp. Samtliga 

deltagare från FK hade aktivitetsersättning. Handläggare vid AF och kommunen remitterade 

presumtiva ärenden till projektets interventionsgrupp. I vissa fall kontaktade läkare projektet för 

att aktualisera en deltagare. 

Inklusionskriterier var: kvinnor och män i åldrarna 19-29 år med dokumenterad 

funktionsnedsättning som medförde nedsatt förmåga att få, utföra eller behålla ett arbete, 

arbetslös och ha potential att närma sig arbetsmarknaden, potential att få eller återfå 

arbetsförmågan, samtycke till deltagande samt att minst två andra parter skulle vara involverade 

förutom individen. Ersättningskriterier var: minst 6 månaders sjukpenning alternativt 

aktivitetsersättning, aktivitetsstöd eller försörjningsstöd från kommunerna. Exklusionskriterier 

var: personer med allvarlig somatisk sjukdom utifrån Socialstyrelsens kriterier, pågående 

övergång till sjukersättning samt deltagande i arbetslivsinriktad rehabilitering. FK bedömde 

vilka personer som ansågs vara kvalificerade att delta i projektet. De personer som uppfyllde 

inklusionskriterierna fick skriftlig och muntlig information om projektet och erbjudande om 

deltagande. Skriftligt samtycke inhämtades från de som önskade delta.  

Efter att de presumtiva deltagarna randomiserats till interventionsgrupp respektive 

kontrollgrupp inkluderades 531 deltagare i projektet, varav 271 från FK, 99 från AF och 161 

från kommunen. Antalet deltagare som randomiserades till kontrollgrupp är oklart men enkäter 

besvarades av totalt 71 personer från kontrollgruppen. 

2.2 Datainsamling och deltagare 
Både intervjuer och enkäter användes som metod för datainsamling från deltagare och 

medarbetare i projektet. För översikt över datainsamling, se Tabell 1.  

Data insamlade från deltagare 

Intervjuer:  

Fyra gruppintervjuer genomfördes med deltagare i en Jag-stärkande UMiA-kurs som träffades 

en gång per vecka under 10-11 veckor: vid avslutning av UMiA-kursen och ca 6 månader 

därefter.  

Enkäter:  

Deltagarna tillfrågades även om att besvara enkäter vid inklusion respektive avslut i projektet. 

För interventionsgruppen skulle enkäten besvaras vid inklusion i projektet (enkät A) samt när 

deltagaren avslutades i projektet (enkät B). För kontrollgruppen gjordes postutskick av enkät A 

centralt från FK under projekttiden. Enkät B skickades ut 6 månader därefter. För att öka 

svarsfrekvensen av enkäten till kontrollgruppen kontaktades dessa per telefon av personal från 

Uppsala universitet.  

Egna kommentarer i enkät:  

I enkät B fanns även utrymme till deltagarnas egna kommentarer om eventuell nytta med 

UMiA, vad man haft nytta av och vad som saknats i projektet.  
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Kursutvärdering:  

Deltagarna tillfrågades om att vid avslutning av två kurser som utvecklats inom UMiA; en Jag-

stärkande och en Jobb-stärkande kurs, besvara en enkät för kursutvärdering.  

Projektplatsen och avslutningsdokument 

I projektplatsen registrerades data gällande tid som varje deltagare erhållit i de olika 

aktiviteterna var kopplade till arbetsmetodens olika faser: 1. Initieringsfas, 2. Samordningsfas, 

3. Mobiliseringsfas och 4. Arbetslivsinriktad fas (se figur 1 ovan). Tiden i de olika aktiviteterna 

summerades till ett medelvärde kopplat till respektive fas. Data i projektplatsen redovisade även 

kön och ålder på deltagaren.   

 
Vid avslut i projektet sammanställdes ett avslutningsdokument för varje enskild deltagare. 

Dessa avidentifierades av personal i projektet och ersattes med samma kod som i projektplatsen 

Avslutningsdokumentationen innehöll information gällande bakgrund till deltagande i UMiA, 

vilka insatser deltagaren erhållit, vilka personer som varit involverade i stödet till deltagaren 

(sjukgymnast, vårdkoordinator, arbetsterapeut och arbetsgivare) samt vilket resultat personen 

kommit till vid då deltagaren avslutades i projektet. Resultatet kodades utifrån följande kriterier; 

Arbete och studier i någon form, fortsatt inskriven vid FK, inskriven vid AF, inskriven vid 

Sollentuna kommun, eget valt avslut eller fortsatt vårdkontakt. 

Dessa båda filer (projektplatsen och avslutningsdokumentationen) har slagits samman för att 

kunna analysera resultatet kopplat till nedlagt tid i de olika aktiviteterna (faserna). Totalt finns 

det 531 deltagare registrerade i någon av de båda filerna och i den sammanslagna filen med data 

från både projektplats och avslutningsdokumentation fanns det 460 personer att genomföra 

analyserna på vilket gav en svarsfrekvens på 86,6%.  
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Tabell 1. Datainsamlingsmetod och instrument 

Metod Instrument 

Intervjuer med 

deltagare  

Intervjuguide: information, bemötande, tillgänglighet, UMiA-kurs, mål med 

deltagande, vad som saknades, syn på möjligheter att arbeta/studera 

Intervjuer med 

deltagare 

Intervjuguide som ovan samt uppfattning om arbetsförmågan förändrats under 

projektet och vad som i så fall bidragit till förändringen 

Enkäter till 

interventions- och 

kontrollgrupp 

Bakgrundsdata: t ex kön, ålder, födelseland. 

Hälsa och funktion: självskattad hälsa, fysisk aktivitet, alkoholvanor, funktionsnivå, 

self-efficacy. 

Bemötande av handläggare: tog hänsyn till synpunkter, informerade om beslut, var 

vänlig och hänsynsfull. 

Arbetsförmåga: syn på möjligheter till arbete/studier nu och 1 år framåt samt nytta 

av insatser i UMiA (intervention) respektive aktuell myndighet(kontroll) 

Enkät för 

kursutvärdering 

6 påståenden om utformning, anpassning, tillgänglighet, nytta och behållning av 

kursen, svarsalternativ på 4 gradig skala från ”Stämmer inte alls” till ”Stämmer helt 

och hållet”. Samlat omdöme om kursen på 5-gradig skala från ”Mycket missnöjd” 

till ”Mycket nöjd”. Kön och ålder 

Projektplatsen, Projektplatsen var den databas som projektet UMiAs medarbetare registrerade tiden 

för deltagarna i respektive aktivitet. 

Avslutnings-

dokument 

Avslutningsdokumentation skrev för varje deltagare i samband med avslut i UMiA 

och innehöll uppgifter om personens bakgrund, datum för inskrivning i UMiA, 

teammöten, möten med de olika specialisterna i projektet, samt vilka aktiviteter 

personen erbjudits och hur resultatet såg ut för deltagaren i samban med avslut. 

Intervjuer med 

medarbetare och 

projektledning 

Intervjuguide: skillnad mellan UMiA och ordinarie verksamhet, nytta för deltagare 

och medarbetare, beskrivning av UMiA-metoden, hinder och framgångsfaktorer, 

vad som behöver förbättras, synpunkter inför implementering av projektet 

Intervjuer med 

arbetspsykologer 

Intervjuguide: skillnad mellan UMiA och ordinarie verksamhet, nytta för deltagare 

och medarbetare, beskrivning av UMiA-metoden, hinder och framgångsfaktorer, 

vad som behöver förbättras, synpunkter inför implementering av projektet 

Diskussion och 

intervju med 

vårdkoordinator 

Diskussion ledd av Stefan Mörk, områdeschef för EU:s strukturfonder 

Intervjuguide: skillnad mellan UMiA och ordinarie verksamhet, nytta för deltagare 

och medarbetare, beskrivning av UMiA-metoden, hinder och framgångsfaktorer, 

vad som behöver förbättras, synpunkter inför implementering av projektet 

Intervju med 

ledningsgrupp 

Intervjuguide: ledningsgruppens sammansättning, uppstarten av projektet, nuläget i 

projektet, samarbetet med de olika organisationerna, kontakten med ESF, deras 

synpunkter på implementering och deras erfarenheter av projektarbetet i UMiA.  

Intervjuer med 

samverkansgrupper 

Intervjuguide: förväntningar på UMiA, karaktäristiskt för UMiA-metoden, 

samarbete mellan myndigheterna, resultat av projektet, tankar inför implementering 

Enkät till 

medarbetare 

Bakgrund (utbildning, anställningsgrad, organisationstillhörighet)  

-anställning i UMiA (arbetssituation, arbetsmiljö, arbete med deltagare) 

-uppfattning om samarbete och samverkan 

-kunskap och behov av kompetensutveckling samt erhållen utbildning under 

projekttiden  

samt frågor om bemötande, värdegrund och jämställdhet. 
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Data insamlade från medarbetare 

Intervjuer:  

Två gruppintervjuer genomfördes med UMiA:s medarbetare och projektledning.  

En gruppintervju genomfördes med projektets tre arbetspsykologer. 

Information från projektets vårdkoordinator samlades in genom dels en diskussion om 

medicinska perspektiv i arbetsrehabilitering där bland annat vårdkoordinator deltog, dels en 

intervju med vårdkoordinator.  

En intervju genomfördes med projektets ledningsgrupp. 

Två gruppintervjuer genomfördes med projektets samverkansgrupper. 

Enkäter:  

Medarbetarna tillfrågades våren 2014 om att besvara en medarbetarenkät. 

 

 
Figur 2. Översikt över datainsamling 

2.3. Dataanalys 

Alla intervjuer samt diskussionen spelades in, transkriberades ordagrant och analyserades med 

meningskategorisering. Data från enkäter analyserades med deskriptiv statistik för beskrivning 

av frekvenser. För jämförelser mellan grupper användes Chi2-test, t-test respektive ANOVA. 

Kommentarer från enkäter sammanställdes och analyserades med meningskategorisering. 

Data från projektplats och avslutningsdokumentation analyserades med oberoende t-test och 

ANOVA samt med Chi2 – test. Signifikansnivån sattes till p<.05. 

  

2012

•Intervjuer med 
deltagare 

•Utvecklande av 
enkät anpassad för 
målgruppen

•Enkäter börjar delas 
ut

•Delrapport 1

•Intervjuer med 
projektmedarbetare

•Intervjuer med 
deltagare 

2013

•Delrapport 2 

•Intervjuer med 
deltagare

•Intervjuer med 
projketmedarbetare

•Intervjuer med 
samverkansgrupper

•Intervju med 
arbetspsykologer

•Intervju med 
vårdkoordinator

2014

•Delrapport 3 

•Intervjuer med 
deltagare

•Intervju med 
ledningsgrupp

•Slutrapport 
(oktober)



UPPSALA UNIVERSITET Slutrapport UMiA 

  

 2014-10-17 Dnr 2014/189 

 

17 

 

3. Resultat - deltagare 
I detta avsnitt redovisas resultatet av intervjuer med deltagare, enkäter som besvarats av 

deltagare samt deras egna kommentarer i avslutningsenkäten till de frågor som handlade om 

nytta med UMiA och vad som saknades i UMiA. Dessutom redovisas deltagarnas utvärdering 

av en UMiA-kurs samt data från Projektplatsen och avslutningsdokument.  

3.1. Intervjuer med deltagare  
Fyra gruppintervjuer genomfördes med deltagare i den Jag-stärkande UMiA-kurs som träffades 

en gång per vecka under 10-11 veckor. Intervjuerna genomfördes vid två tillfällen med 6 

månaders mellanrum, i november-december 2013 samt i april-maj 2014. I de första intervjuerna 

deltog 16 personer, sju kvinnor och nio män i åldrarna 21-31 år. I de uppföljande intervjuerna 

deltog åtta personer, tre kvinnor och fem män. Intervjuerna varade mellan 45 minuter till 1,5 

timme. 

Information om projektet  

De intervjuade hade fått information om UMiA på olika sätt. De flesta fick informationen 

muntligt eller per brev genom handläggare på FK. Andra fick informationen genom handläggare 

på AF, från kommunen eller via en kontaktperson inom vården. Informationen bestod av att det 

fanns ett projekt som var till för att hjälpa unga att komma igång med arbete. Några informanter 

tyckte att den första informationen om projektet var otydlig och en del sökte själv vidare på 

Internet för att få veta mer om projektet. Några informanter hade sedan tidigare erfarenhet av att 

delta i projekt och var till en början inte så positiva till UMiA. Flera informanter tyckte däremot 

att projektet lät intressant och spännande och valde att delta i projektet på grund av samarbetet 

mellan FK och AF eller därför att de kunde ha nytta av aktiviteterna.  

 

”Jag tänkte väl att de har ju många olika aktiviteter som kanske skulle kunna leda till 

nånting.” 

 

Vid intervjuerna framkom förslag om att projektets hemsida borde vara mer informativ och 

interaktiv så att deltagarna i projektet skulle kunna anmäla sig till aktiviteter genom hemsidan. 

 

”… så man inte behöver förlita sig på när ringer handledaren, när ska jag ringa 

handledaren…att man bara går in på den där informationsbanken och bara ’oh, vad 

bra, nu får jag veta om alla saker som UMiA ger ut’, till exempel här är det olika 

möten, informationsmöten och här är museum man kan gå på, arbetsplatsbesök och 

kurser…det söker jag efter, det hade varit jättebra.” 

Bemötande och tillgänglighet  

De flesta informanter tyckte att de fått ett gott bemötande från handläggarna i UMiA, speciellt 

de medarbetare som ansvarat för UMiA-kurserna. Kontakten med handläggarna fungerade 

också bra för de flesta och informanterna hade blivit bemötta med respekt. 

 

”Det som är positivt med UMiA för mig det är i alla fall människorna som jobbar för 

dom är så snälla och trevliga. Ja, dom som har varit här tycker jag har varit en 

jättebra konstellation…dom här tre bland annat…som har hållit i själva projektet här 

tycker jag har varit jättebra. Alltså kombinationen …dom har verkligen kompletterat 

varandra som team, tycker jag.” 

 

Informanterna tyckte att handläggarna hade en förståelse för deltagarna i projektet, att de tog sig 

tid och lyssnade och att det fanns utrymme för att prata om det som kändes viktigt. 
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Handläggarna beskrevs som trevliga, de passade tider, var inte dömande och kontakten med 

dem ingav förtroende. Informanterna tyckte att de kunde vara sig själva i kontakten med 

handläggarna.  

  

”Dom räknar en som den människan man är…”  

 

Det varierade hur ofta och på vilket sätt informanterna hade kontakt med handläggarna i UMiA. 

En del träffade handläggarna individuellt en gång per vecka, andra hade kontakt en gång i 

månaden per telefon. Dessa informanter tyckte att det var lätt att få kontakt med handläggaren 

vid behov och kontakten kunde tas via telefon, sms eller mail. De informanter som hade svårt 

att prata i telefon tyckte att det var speciellt bra att de kunde sms:a. Däremot hade en del av 

informanterna mycket liten eller ingen kontakt med sina handläggare. De beskrev att det var 

svårigheter att få kontakt med handläggaren, eller att handläggaren var mycket upptagen och 

inte hade tid till kontakt. Det framkom däremot inga svårigheter med att ta sig till eller att delta i 

projektets aktiviteter.  

 

Under intervjuerna tog informanterna upp vikten av att handläggare som arbetar med personer 

som har funktionshinder av olika slag behöver ha en förståelse för och kunskap om hur man 

bemöter människor som har funktionsnedsättningar. 

UMiA-kursen  

Inom ramen för UMiA-kursen träffades deltagarna en gång i veckan. Kursen innehöll 

föreläsningar om t ex kost och hälsa, besök på olika arbetsplatser samt sociala aktiviteter som 

utflykt till museum och till en bowlinghall. Vid kursstarten kunde informanterna själva vara 

med och påverka innehållet om de ville men de flesta var nöjda med det befintliga förslaget till 

schema. 

  

”Fast när vi kom hit så var det väldigt mycket att vi fick ha våra egna…alltså vi fick 

komma med en input till exempel om vi ville ändra på nånting … men alla var ju så 

här ´vi gör det här, det låter jättebra´ för alla var så glada.” 

 

Informanterna tyckte att UMiA-kursen var informativ och gav nya kunskaper. Speciellt givande 

var studievägledning, studiebesök och besök på museum samt information om hushållsekonomi 

och samhällsinformation.  

 

”Det var så här ’tack nu förstår jag äntligen vad grejen är med alla dom här 

grejerna’ det var vad jag kände för jag, att jag kände mig ganska korkad när jag går 

in till exempel på Arbetsförmedlingen, och ’ja men nu ska jag gå och göra det här’ 

och så ’hur gör jag det, det vet jag inte’. Så när dom kom hit och dom berättade ’ja 

men nu vet jag hur jag ska göra’. Det var vad jag kände. Det kanske ingen annan 

kände men jag kände att det var jättebra.” 

 

Det skiljde sig i hur ofta informanterna deltagit i veckoaktiviteterna inom ramen för UMiA-

kursen samt vilka aktiviteter de deltagit i. Informanterna var dock generellt nöjda med kursen. 

För en del var det viktiga att kursen gav möjlighet att få något att göra överhuvudtaget, för andra 

var möjligheten att träffa nya människor och att göra saker i grupp mycket värdefullt.  

 

”Mm, det var jätteskoj, jättebra och jag har mått grymt bra efteråt, lärt känna nytt 

folk, är mycket gladare och mer positiv av mig…” 

 

Deltagande i aktiviteterna tillsammans med andra kunde bidra till ökad motivation och insikt 

om att det också finns andra som har svårigheter och behöver stöd.  
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”Det är kul att dom har aktiviteter här också det är det som är lite, de tror jag är 

motiverande med det här, så här projektet, att man får göra saker hela tiden.”  

 

Under kursens gång genomfördes studiebesök på olika företag. Flera informanter tyckte att det 

var positivt och att det bidrog till information om arbetsplatsen i sig, men även om vad 

arbetsgivare är intresserade av när det gäller CV. Andra tyckte inte att det hade tillfört så 

mycket.  

 

Flera informanter saknade information om hur man skriver CV och att få träna på 

anställningsintervjuer. En del informanter hade velat besöka fler företag, fler besök på museum, 

samt sociala aktiviteter som filmkväll. Informanterna tyckte att kursen i sin helhet mest hade 

fokus på hälsa genom att beröra områden som sömn, kost och fysisk aktivitet.  

 

”Men så att det har varit mycket sådant just att vi ska röra på oss, äta rätt, sova bra.”  

Övriga aktiviteter inom projektet 

Utöver UMiA-kursen erbjöd projektet andra insatser, både individuella och i grupp, samt andra 

kurser inom UMiA. Fritidsaktiviteter i grupp samt yrkestest nämndes som exempel. Flera 

informanter deltog inte i aktiviteterna i någon större omfattning. De hade främst individuell 

kontakt med handläggare och tyckte att de därför kunnat få mer individuellt anpassat stöd och 

hjälp efter deras behov. 

 

En aktivitet som uppfattades som givande på olika plan var resan till London. Den gav både 

tillfälle till arbetsträning och social träning i det samspel som skedde med medresenärerna. För 

flera informanter var detta deras första utlandsresa och för andra den första resan utan sina 

föräldrar. 

 

”Men mest givande på UMiA-kursen har faktiskt varit Londonresorna. Jag tycker ni 

borde fokusera mer på sånt…Ja, man fick ju faktiskt arbeta där och inte bara sitta och 

lyssna på någon som pratar om pengar, så det var väldigt givande och få kunna 

praktisera en kort stund.… Ja, plus att man blir ju tvingad att vara i en grupp då, så 

man var mer social då… Det var kul att arbeta då fick man en känsla av att man 

kunde saker.” 

 

Samarbetet mellan FK och AF inom UMiA var viktigt och hade fungerat bra. Ett visst 

samarbete med vården hade också förekommit. Andra viktiga faktorer som nämndes var att få 

träffa människor och få hjälp med vad man behöver samt kombinationen av social träning och 

arbetsträning. 

 

”Man har en gemensam punkt …man kan ha gemensamma samtal och behöver inte 

upprepa allting flera gånger.”  

 

Kontinuiteten i kontakten mellan deltagare och handläggare var viktig och skiljde sig från 

ordinarie verksamhet då de kunde ha flera handläggare. Kontinuiteten i kontakten underlättade 

för alla parter som arbetade kring en individ att få samma information, och innebar också att 

deltagarna i projektet inte behövde hålla i alla kontakter på egen hand.  

 

”De hör av sig… från olika delar… det är ganska många som är involverade och som 

är skönt för då vet ju alla vad, vem som håller på med vad, när det gällen en utan att 

jag behöver hålla på och berätta…”  
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Majoriteten av informanterna var positiva till projektet och att projektet anpassades efter 

individen. De önskade att projektet skulle få fortsätta och att det skulle finnas möjlighet att 

återkomma till projektet vid behov. Informanterna ansåg att en verksamhet som UMiA ska 

finnas kvar då fler personer har behov av en sådan verksamhet och att det finns behov av 

handläggare som både arbetar för att målgruppen kan komma vidare i arbetslivet och som 

dessutom tycker att det arbetet är roligt.  

 

”… det är jättebra och det behövs, för jag är övertygad om att jag inte är ensam om 

att behöva det så mycket som jag gör…” 

Mål med deltagande i UMiA 

Målet med deltagande i UMiA varierade. För en del informanter var det främst att få hjälp att 

komma igång med arbete eller studier. För andra handlade det om att aktivera sig, att komma ut 

bland folk och få något att göra på dagarna. För åter andra var det främst att få sociala kontakter 

och att bli mer självständig. Någon önskade också hjälp till eget boende. 

 

”Men för mig var det att få ett jobb, UMiA ska hjälpa mig få ett jobb så jag kunde 

liksom kunna betala för mig själv och kunna leva liksom…” 

”Att bli mer självständig och få upp självkänslan så pass mycket att man vågar sig ut i 

arbetslivet”  

 

Några informanter visste inte vad de hade för mål med UMiA eller hade kommit på sitt mål 

under tiden i projektet. Målen med deltagandet kunde även ändras under tiden för deltagande i 

projektet.  

 

”Jag hade inte så där jättestarka mål i från början, det var mest att jag ville komma 

vidare för jag har stått och stampat på samma ställe i ganska många år. Så jag kände 

att jag behövde göra någonting, sen om det ledde till studier eller vad som helst 

egentligen, så det var mest att jag skulle aktivera mig och försöka komma någon 

vart.”  

Stöd för att uppnå målen  

En del deltagare hade fått bra kontakt med sin handläggare och tyckte att det kändes som att 

personalen var engagerade i dem och deras välbefinnande. 

 

”Men den personliga kontakten gör ju så mycket för då får man ju lite mer hopp om 

sig själv också.  För… då visar ju dom ett annat…alltså dom har ju alltid en, en 

positiv inställning till, till oss och vad vi klarar av och att ´jamen det här skulle passa´ 

eller ´det här kan vi pröva på´ än om du går … än att liksom du inte är med i det här 

till exempel då är det så, precis som han säger, en slumpmässig siffra…” 

 

Informanterna hade fått svar på olika frågor, hjälp med vart de skulle vända sig och hjälp att ta 

kontakt med exempelvis AF. Handläggarna fungerade även som stöd och hjälp genom att 

påminna om tider och annat som deltagarna behövde komma ihåg.  

 

”Är man öppen med hur man mår och så där så får man väldigt mycket information 

om vad som kan passa”  

 

De flesta informanter hade fått den hjälp och stöd de behövde för att uppnå sina mål på sikt. 

Andra hade svårt att veta vad de behövde för att uppnå målen. 
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Det som saknades i UMiA 

I UMiA-kursen och generellt i UMiA tyckte flera informanter att det saknades konkret 

information om vart man ska vända sig för att få en bostad, hur man skriver CV och personligt 

brev att bifoga ansökan om arbete, studievägledning, samt mer möjligheter att göra studiebesök 

på arbetsplatser och att få praktik. Andra informanter önskade att det funnits fler aktiviteter med 

fokus på sociala svårigheter, gärna i slutna grupper som ger trygghet, för att ge möjlighet att 

träna sig i olika sociala situationer. 

 

”Om man har svårighet att se någon i ögonen till exempel, vad finns det för knep som 

man kan använda… det tror jag skulle vara givande för många inom projektet…lära 

sig dom sociala koderna liksom”.  

 

Det fanns även besvikelse över att deltagandet i UMiA inte hade resulterat i arbete. Några 

informanter hade även önskat få kontakt med folkhögskolor eller olika former av 

vuxenutbildningar.  

 

”Ja men först var det ’oh, nu ska jag… det kommer att gå så bra’ och så är man på 

och så känns det jättebra. Och sen kommer man ingen vart och då blir man så här 

’jaha, det känns ju lite hopplöst’ ..jobbmarknaden, jobbfrågan och sen så fick man 

komma upp igen, och sen ner och sen så kom UMiA och då är man uppåt och sen när 

inte det leder till nån praktik eller nåt jobb eller nåt sånt där så går det ner igen och 

då bara ’oh, en kurs, en jobbkurs’, ja, ja…” 

Synen på möjligheten att komma ut i arbete/studier  

I allmänhet såg deltagarna positivt på möjligheten att komma ut i arbete eller studier. Flera 

deltagare hade påbörjat arbetsträning, andra planerade att påbörja arbetsträning/praktik eller 

studier inom kort. En del av deltagarna trodde att deras arbetsförmåga ökat genom deltagandet i 

projektet, andra var tveksamma till det och tyckte att de var kvar i samma situation som när de 

kom in i projektet. 

Förändring i synen på förmåga till arbete eller studier 

De informanter som ansåg att deras uppfattning om möjligheterna att studera eller arbeta hade 

förändrats över tid ansåg att det berodde på ökad motivation eller genom insikt i vad det är de 

vill arbeta med.  

”… sen har jag fått hjälp utav UMiA att kunnat gå vidare känner jag, jag har liksom 

låst upp låset, känner liksom att det, nej jag har en lite mer klar bild på hur jag vill gå, 

så nej det är så mycket tydligt, det är mycket större skillnad än vad det var sist.” 

 

Medvetenheten om att det finns hjälp att tillgå hade också bidragit till att informanterna såg det 

som en möjlighet att kunna komma ut i arbete. Uppfattningen om den möjligheten hade dock 

varierat under tiden i projektet.  

 

”Ja, jag menar till och från så tappar man ju hoppet, så är det ju, alltså det gör ju alla 

människor, och ibland så är det ju tungt, då är det bara så här ”jag kommer aldrig 

kunna göra det här”.” 

Avslutning och aktuell situation vid projektavslut 

Flera av informanterna var vid tidpunkten för den uppföljande intervjun fortfarande inskrivna i 

projektet. Någon kände till vem de skulle ha kontakt med efter projektets avslut medan andra 
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helt saknade information om det. Vetskapen om att det skulle ske ett byte av handläggare 

kändes inte bra för alla. Situationen såg också lite olika ut för informanterna inför projektets 

avslut då flera var ute på praktik, någon inväntade svar om möjlighet till arbete medan andra 

hade beviljats sjukersättning.  

 

3.2 Enkäter besvarade av deltagare 

Resultatet omfattar de besvarade enkäter som inkommit t o m 140617. Totalt besvarade 406 

personer någon av enkäterna, varav 335 från interventionsgruppen och 71 från kontrollgruppen. 

Av de besvarade enkäter som inkommit från interventionsgruppen hade 159 personer (47,7 %) 

inkluderats från FK, 71 (21,2 %) från AF och 105 (31,3 %) från kommunen. Deltagare i 

kontrollgruppen var alla inkluderade från FK. Trettionio procent av deltagarna i 

interventionsgruppen och 45 % av deltagarna i kontrollgruppen besvarade enkäten vid både 

inklusion och avslut i projektet (Tabell 1).  

 

Tabell 2. Antal personer som besvarat respektive enkät 

Besvarade enkäter Intervention 

n=335 

Kontroll 

n=71 

Endast enkät A*, n, % 137 41 39 55 

Endast enkät B*, n, % 68 20 0  

Både enkät A och B, n, % 130 39 32 45 

*Enkät A = vid inklusion, enkät B = vid avslut 

Bakgrundsdata och jämförelser mellan interventions- och kontrollgrupp 
vid inklusion 

Signifikanta skillnader mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp vid inklusion i projektet 

framkom för ålder (interventionsgruppen var något yngre än kontrollgruppen) samt 

försörjningsform. Att fler personer i kontrollgruppen än i interventionsgruppen hade 

aktivitetsersättning var en förväntad skillnad då alla deltagarna i kontrollgruppen rekryterades 

från FK hade denna ersättningsform. Det framkom också att fler personer i 

interventionsgruppen än i kontrollgruppen hade försörjningsstöd från kommunen. (Tabell 3). 

Dessutom uppgav deltagarna i interventionsgruppen oftare än kontrollgruppen oro över 

ekonomin (svarsalternativ ”Ofta” och ”Ganska ofta”: interventionsgrupp 75,6 %, 

kontrollgruppen 46,9 %, p=0,00)  
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Tabell 3. Bakgrundsdata för interventions- respektive kontrollgruppen 

 Intervention 

n=335 

Kontroll 

n=71 

p 

Kön:      

    Kvinnor, n, % 173 51,6 30 42,3  

    Män, n, % 162 48,4 41 57,7  

Ålder, medelålder, spridning 24 19-30 26 19-30 0,00 

Födelseland:      

    Född i Sverige, n, % 244 72,8 52 73,2  

    Född utomlands, n, % 37 11,0 12 16,9  

Bosatt i Sverige, antal år, spridning 16 3-29 17 2-30  

Boende:      

   Ensamboende, n, % 108 32,2 26 36,6  

   Sammanboende/gift, n, % 34 10,1 2 2,8  

   Särbo, n, % 4 1,2    

   Bor hos föräldrar/förälder, n, % 151 45,1 26 36,6  

   Annat boende, n, % 31 9,3 11 15,5  

   Hemmavarande barn, n, % 8 2,4 6 8,5  

  Andra närstående som behöver omsorg, n, % 30 9,0 7 9,9  

Utbildning:      

   Grundskola, inte slutförd, n, % 40 11,9 11 15,5  

   Grundskola/Komvux, n, % 82 24,5 12 16,9  

   Särskolegymnasium, n, % 32 9,6 8 11,3  

   Gymnasium, n, % 95 28,4 27 38,0  

   Folkhögskola, n, % 11 3,3 1 1,4  

   Högskola/universitet 10 3,0 5 7,0  

   Annat, n, % 10 3,0 2 2,8  

Har tidigare arbetat, n, % 153 45,7 35 49,3  

Försörjning:      

   FK, aktivitetsersättning 155 46,2 64 90,1 0.00 

   FK, sjukpenning 13 3,8 2 2,8  

   AF, aktivitetsstöd 22 6,5 2 2,8  

   SK, försörjningsstöd 73 21,7 3 4,2 0.00 

   A-kassa 1 0,2 1 1,4  

   Annat 31 9,2 14 19,7  

   Vet ej 2 0,5 1 1,4  
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Ekonomi 

Vid inklusion i projektet uppgav fler i interventionsgruppen (58,5 %) än i kontrollgruppen (42,4 

%) att de ofta var oroade över ekonomin. Kvinnorna var oftare oroade än männen, vilket gällde 

både i interventionsgruppen (kvinnor 63,1 %, män 53,7 %, p<0.00) och kontrollgruppen 

(kvinnor 66,3 %, män 26,9 %, p<0.05).  

 

Vid avslutning i projektet hade denna oro minskat till 43 % i interventionsgruppen och 21,2 % i 

kontrollgruppen, vilket var en signifikant minskning för interventionsgruppen (p<0.01) men inte 

för kontrollgruppen. Vid närmare granskning av olika subgrupper framkom att det framför allt 

var kvinnor som rekryterats från AF (p<0.05) och från kommunerna (p<0.05) som stod för den 

minskade oron.  

 

Hälsa och funktion 

Upplevd hälsa 

Självskattad hälsa mäter hur en individ bedömer sin hälsa, mätt med den enskilda frågan ”Hur 

skulle du vilja säga att din hälsa är” på en skala från 1-5 där 5 anger en mycket god hälsa och 

1 anger en mycket dålig hälsa (Liv & hälsa, 2008). Vid inklusion ansåg 29,9 % i 

interventionsgruppen och 43,7 % i kontrollgruppen att deras hälsa var mycket god eller god. 

Totalt 20,6 % i interventionsgruppen och 33,9 % i kontrollgruppen ansåg att deras hälsa var 

dålig eller mycket dålig. Övriga hade kryssat för svarsalternativet varken god eller dålig. I 

avslutningsenkäten framkom ingen signifikant förändring av hälsan vid jämförelse med 

inklusion. Däremot skattade kvinnorna i interventionsgruppen sin hälsa högre än männen när de 

avslutade projektet (p<0.05). I avslutningsenkäten framkom också signifikant bättre hälsa för 

kontrollgruppen jämfört med interventionsgruppen (p<0.05).  

Alkoholkonsumtion 

Frågorna om alkoholkonsumtion baseras på AUDIT-C som är en kort version av AUDIT 

(Alcohol Use Identification Test) som utvecklats av WHO (Saunders m fl, 1993). Poäng från 3 

för kvinnor och 4 för män värderas som riskbruk av alkohol (Socialstyrelsen, 2011). Ca en 

fjärdedel av både interventions- och kontrollgruppen uppgav riskbruk av alkohol vid inklusion. 

Andelen var särskilt hög bland kvinnor som rekryterats till interventionsgruppen från AF (37 %) 

och från kommunen (50 %). Frågorna om alkohol besvarades dock av mycket få personer i 

avslutningsenkäten varför analyser om eventuella förändringar över tid inte har gjorts. Analyser 

av subgrupper visade att svenskfödda deltagare i interventionsgruppen hade signifikant högre 

alkoholkonsumtion än utlandsfödda (p<0.00), och denna skillnad kvarstod vid projektavslut. 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet i mindre än 150 minuter i veckan på måttlig intensitetsnivå definieras som 

otillräcklig fysisk aktivitet. Aktiviteterna ska fördelas över hela veckan, utföras i pass om minst 

10 minuter och vara av sådan karaktär att puls- och andningsfrekvens ökar (Socialstyrelsen, 

2011). Högre andel av kontrollgruppen (51,4 %) än av interventionsgruppen (32,4 %) uppgav 

vardagsmotion på 150 min eller mer per vecka. Denna skillnad var signifikant (p<0.00) men 

kvarstod inte vid avslut av projektet. Däremot hade kvinnor som rekryterats från kommunen 

signifikant ökat sin vardagsmotion vid jämförelse mellan inklusion och avslutning i projektet 

(p<0.05).  
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Funktionsnivå 

För att mäta funktionsnivån har fem frågor som hämtats från Activities of Daily Living for 

Patients with Chronic Pain Scale (Linton, 1999) använts. Frågorna mäter förmåga att utföra 

olika dagliga sysslor. När frågorna om vardagsaktiviteter analyserades som ett index framkom 

inga skillnader mellan interventions- och kontrollgrupp eller mellan inklusion och projektavslut. 

När frågorna analyserades separat framkom att vid avslut i projektet ansåg interventionsgruppen 

i högre grad än kontrollgruppen att de oftare kunde utföra lättare arbete (p<0.05). Vid avslut i 

projektet framkom en signifikant ökning av förmågan att utföra hushållsarbete hos män som 

rekryterats från FK (p<0.05) samt från AF (p<0.05). 

Self-efficacy 

Self-efficacy kan kortfattat beskrivas som en individs tilltro till sin egen förmåga att utföra en 

specifik handling (Bandura, 1997). Self-efficacy kan påverkas negativt av långvarig 

sjukskrivning (Albertsen et al., 2006) och kan vara en viktig psykologisk faktor vid återgång i 

arbete (D Ámato & Zijlstra, 2010). För att mäta self-efficacy användes The General Self-

Efficacy Scale (GSE) (Jerusalem & Schwarzer, 1981). Referensvärdet för self-efficacy är 2,9 

(Schwarzer, 2011; Löve, Crystal, Dea Moore & Hensing, 2011).  

Det framkom ingen skillnad i self-efficacy mellan interventionsgrupp (m=2,5) och 

kontrollgrupp (m=2,4) vid inklusion i projektet. Det var inte hellre någon skillnad i medelvärde 

för self-efficacy mellan deltagare som rekryterats från olika myndigheter (FK 2,5, AF 2,7 och 

kommunerna 2,4). Däremot hade kvinnorna i interventionsgruppen signifikant ökat sin self-

efficacy från 2,4 vid inklusion till 2,6 vid avslut (p<0.05). För männen framkom ingen skillnad 

(se Figur 3). Den största skillnaden stod de kvinnor som rekryterats från kommunerna för 

(inklusion: 2,2 avslut: 2,6, p<0.05).  

 

 

Figur 3. Self-efficacy vid inklusion och avslut. 

Bemötande av handläggare 

Denna del redovisar hur deltagarna upplevt bemötandet av handläggaren. Interventionsgruppen 

var i högre grad nöjd med kontakten med handläggare och instämde helt i att handläggare: tar 

hänsyn till synpunkter (interventionsgrupp 68,0 %, kontrollgrupp 43,1 %, p<0,00), informerar 

om beslut (interventionsgrupp 67,3 %, kontrollgrupp 53,1 %, p<0.01) och är vänlig och 

hänsynsfull (interventionsgrupp 81,0 %, kontrollgrupp 60,0 %, p<0.00). 

Vid avslut i projektet var interventionsgruppen mer nöjd med handläggarnas bemötande när det 

gällde att informera om beslut (p<0.05). Däremot var kontrollgruppen mer nöjd med att 

handläggaren tar hänsyn till synpunkter (p<0.01).  
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Arbetsförmåga och nytta av åtgärder 

I denna del återges deltagarnas svar på frågor rörande deltagarnas syn på möjligheten till 

arbete/studier, syn på framtiden och vilken tilltro deltagarna har till nyttan av insatserna i UMiA 

(interventionsgrupp) alternativt åtgärder från FK, AF eller Kommunen (kontrollgrupp) Vid 

inklusion framkom skillnader i arbetsförmåga mellan interventions- och kontrollgruppen. 

Interventionsgruppen ville i högre grad arbeta/återgå i arbete (interventionsgrupp 96,2 %, 

kontrollgrupp 88,4 %, p<0.00). Fler i kontrollgruppen svarade att de absolut inte kunde arbeta 

(kontrollgrupp 28,2 %, interventionsgrupp 12,9 %, p<0.05) eller studera (kontrollgrupp 40,0 %, 

interventionsgrupp 17,6, p=0,00). Kontrollgruppen svarade också i högre grad att de inte hade 

någon chans att arbeta om 1 år (kontrollgrupp 20,6 %, interventionsgrupp 4,3 %, p<0.00) eller 

studera om 1 år (kontrollgrupp 32,8 %, interventionsgrupp 16,0 %, p<0.01). 

 

Vid projektstart framkom även skillnader mellan deltagare födda i Sverige och utrikesfödda; 

utrikesfödda deltagare i interventionsgruppen ville i högre grad arbeta/återgå i arbete (p<0.05), 

bedömde sin arbetsförmåga som högre (p<0.04) samt sin förmåga att studera som högre 

(p<0.05). Utrikesfödda uppgav även en högre möjlig omfattning av studier (i genomsnitt 5,6 

tim) jämfört med svenskfödda (i genomsnitt 3,5 timmar, p<0.05). Dessa skillnader kvarstod 

dock inte vid avslut i projektet. Däremot framkom vid avslut i projektet att deltagarna i 

interventionsgruppen ansåg att de kunde arbeta fler timmar än de bedömt vid inklusion och att 

denna skillnad var signifikant (i genomsnitt 5 timmar vid inklusion till 6,8 timmar vid avslut, 

p<0.05). Den ökningen var störst för kvinnorna i interventionsgruppen (i genomsnitt 4,2 timmar 

vid inklusion till 6,7 timmar vid avslut, p<0.05), men även för männen i interventionsgruppen 

var ökningen signifikant (i genomsnitt 5,8 timmar vid inklusion till 6,8 timmar vid avslut, 

p<0.05) (se Figur 4).  

 

 

Figur 4. Förmåga att arbeta antal timmar per dag, vid inklusion  

och avslut. 

Nytta av åtgärder 

Vid inklusion trodde kontrollgruppen i högre grad att de inte skulle få nytta av åtgärder från den 

organisation de hade kontakt med (kontrollgrupp 23,9 %, interventionsgrupp 2,7 %, p<0.00). 

Vid projektavslut hade deltagarna i interventionsgruppen signifikant ökat sin tilltro till nyttan av 

åtgärder från UMiA (p<0.00). Kontrollgruppen däremot, hade mindre tilltro till nytta av 

åtgärder från FK (p<0.05) vid avslut än vid inklusion. 
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3.3. Deltagarnas kommentarer i uppföljningsenkäten (enkät B) 

Totalt hade 110 personer skrivit någon kommentar till de frågor som handlade om nytta av 

UMiA och vad som saknades i UMiA.  

Nyttan av UMiA 

De flesta kommentarer om nyttan med UMiA var positiva och gav exempel på vad man haft 

nytta av. Kommentarerna handlade framför allt om stöd och hjälp från handläggare, jag-

stärkande aktiviteter och sociala kontakter, arbetsförberedande insatser samt praktik eller arbete. 

Stöd och hjälp  

Dessa kommentarer handlade framför allt om ett känslomässigt stöd från handläggarna och att 

kontakten med handläggarna var stabil och regelbunden. Stödet beskrevs med ord som;  

 

”Bra uppbackning”, ”Peppning från min handläggare” och ”En mycket snäll och 

förstående handläggare som hjälp mig hålla modet uppe och fortsätta försöka”.  

 

Den hjälp man fått av handläggaren var både inriktad på den egna personliga situationen och i 

relation till andra myndigheter eller det omgivande samhället och beskrevs exempelvis så här; 

”Hjälp med att få en plan över framtiden”, ”Stöd att fylla i papper” och ”Hjälp att 

boka möten med andra myndigheter”.  

Där finns också kommentarer om uppskattning av det samarbete mellan myndigheter som 

ingick i projektet:  

”Samarbetet mellan Försäkringskassan, socialen och läkare har jag uppskattat väldigt 

mycket. Det smidiga som uppstod.” 

Information och kunskaper 

Deltagandet i aktiviteter och kurser gjorde att deltagarna kände att de fått information och nya 

kunskaper. 

”Kost och ekonomidelarna har varit till stor hjälp för mig och jag har börjat tänka 

annorlunda vid inköp”.  

Även den kartläggning deltagandet i projektet inleddes med beskrevs som värdefull och att den 

gett deltagarna nya kunskaper om sig själva.  

”Kunna veta sina starka och svaga sidor”. 

Jag-stärkande aktiviteter och sociala kontakter 

Deltagandet i de olika aktiviteterna har fungerat som ett stöd så att deltagarna i projektet kunnat 

bryta sin isolering, komma upp på morgonen och skapa rutiner i vardagen.  

”Har varit jätteskönt att komma upp på dagarna” och ”Har hjälpt mig få in rutiner”.  

Dessutom fanns det möjlighet att prova på nya aktiviteter eller se nya delar av samhället. 

 ”Fick testa på saker jag annars inte gjort och uppleva saker i en trygg omgivning”.  
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Aktiviteterna medförde även att deltagarna fick nya kontakter och träffade andra människor i 

liknande situation som de själva. Det gav möjlighet att ta del av andras erfarenheter och att 

reflektera över sin egen situation. 

”Hjälpen i UMiA har varit jättebra, då jag fått gå på kurs och lärt känna människor 

och hur jag ska tänka i olika situationer.” 

Arbetsförberedande insatser 

De arbetsförberedande insatser som nämndes i kommentarerna handlade om att rent praktiskt få 

hjälp med att sätta samman en CV och personligt brev men också att få information eller 

kontakt med arbetsförmedlande insatser eller arbetsträning. 

 ”Att handläggaren hjälpte mig kontakta yrkes/studievägledaren”, ” Framför allt 

arbetsträningen som mer ger insikt i ens egna förmågor” och ”Hjälp med CV och 

personligt brev.” 

Praktik eller arbete 

Det fanns också kommentarer om att den största nyttan med UMiA var att man fått konkret 

hjälp till praktikplats eller arbete. 

 ”Praktiken då vi får erfarenhet och bra meriter”, ”Fick en jättebra praktik plus så har 

jag fått mycket mer perspektiv på vad jag vill göra i framtiden.” 

 

De negativa kommentarerna när det gäller nyttan med UMiA handlade framför allt om att man 

inte tycker att man fått den hjälp man ville ha med att få ett arbete. 

Det som saknades i UMiA 

Det fanns kommentarer om olika aktiviteter som borde ha funnits i UMiA som t ex mer fysiska 

övningar och praktiska uppgifter, grupparbeten och mer prat om vardagliga saker. Andra 

önskade mer individuell kontakt, mer stöd och hjälp med panikångest. Det fanns också 

kommentarer om att man hade behövt mer tid i projektet och vikten av att UMiA skulle finnas 

kvar som projekt. 

 

De flesta kommentarerna handlade dock om att man inte fått hjälp till praktik eller arbete och 

besvikelsen över detta. 

 ”De kunde ha haft ett större kontaktnät och bättre möjligheter till att snabbt få jobb”, 

”Någonting att göra som passar mig”, ”Hjälp från Arbetsförmedlingen! När jag gick 

med i UMiA så sa Arbetsförmedlingen vad jag skulle få hjälp med där men inget har 

hänt och ingen information heller. De ansåg att det var upp till mig. Jag känner mig 

besviken!”.  

Kommentarerna kunde också bestå av mer övergripande reflektioner på samhällsnivå. 

”Samhället är fortfarande lågt utvecklat, folk bollas runt och myndigheter kan sakna 

kompetens eller resurser. Man tycker synd om folk utan arbete fast man borde istället 

rikta uppmärksamheten till de som är ansvariga att skapa jobb”.  
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3.4. Deltagarnas utvärdering av UMiA-kurs 
Vid avslutning av två kurser som utvecklades inom UMiA; en Jag-stärkande och en Jobb-

stärkande kurs, tillfrågades deltagarna om att utvärdera kursen genom en enkät. Syftet med den 

Jag-stärkande kursen var att bryta isolering, ge introduktion till kulturella aktiviteter, bidra till 

ökad kunskap om hur samhället fungerar samt informera om olika diagnoser. I den Jobb-

stärkande kursen fick deltagarna information om hur man kan söka arbete, förberedelser inför 

anställningsintervjuer samt hur det är lämpligt att uppträda på en arbetsplats. Den kursen var 

utformad efter metoden ”Finna, få och behålla ett arbete” som används inom AF:s ordinarie 

verksamhet. 

 

Kursutvärderingen besvarades av 30 deltagare, 16 kvinnor och 14 män, under perioden 14/11 

2013 – 24/3 2014. Av dem deltog 19 personer, nio kvinnor och 10 män med medelålder 25 år, i 

den Jag-stärkande kursen. Åtta personer deltog i den Jobb-stärkande kursen, fem kvinnor och tre 

män, medelålder 24,5 år. I tre av kursutvärderingarna saknades uppgift om vilken kurs som 

avsågs. 

Jag-stärkande kurs  

Utformning, anpassning, tillgänglighet  

Arton personer ansåg att kursen hölls på en bra tid och var lagom lång (95 %). Fjorton personer 

tyckte att det varit lätt att ta sig till kursen (82 %) men tre deltagare (18 %) angav 

svarsalternativen ”Stämmer inte alls” eller ”Stämmer inte särskilt bra” på den frågan. Arton 

personer tyckte att kursen varit anpassad efter deras förutsättningar (en person svarade inte på 

påståendet) samt att aktiviteten varit lika bra anpassad för tjejer som för killar.  

Nytta och behållning av kursen samt samlat omdöme 

Sexton personer ansåg att kursen gett ny kunskap (84,5 %) men 3 personer (15,5 %) svarade 

”Stämmer inte alls” eller ”Stämmer inte särskilt bra” på det påståendet. Majoriteten av 

deltagarna, 17 personer (95 %), ansåg att de har fått med sig något från kursen som de kommer 

att ha nytta av. Nio personer (47 %) svarade att de var ”Mycket nöjda” och 10 personer (53 %) 

att de var ”Något nöjda” med kursen. 

Sammanställning av deltagarnas kommentarer i kursutvärderingen 

De flesta deltagare hade valt att lämna egna kommentarer. Kursens omfattning i tid och längd 

hade till stor del varit bra. Däremot hölls kursen i samband med lunch vilket innebar att en del 

deltagare inte hunnit äta. Det fanns också svårigheter bland deltagarna i gruppen med att passa 

tider. Faktorer som stöd och sjukdom hade inverkan på deltagarnas möjligheter att ta sig till 

aktiviteten. Restiden varierade bland deltagarna och var som längst en timme.   

 

Deltagarna kommenterade att kursen gett kunskap kring diagnoser samt information om 

ekonomi, AF:s och FK:s arbete, olika utbildningsprogram samt om friskvård. Dessutom har 

kursen gett deltagarna möjlighet att träffa andra personer, och inte minst personer som befunnit 

sig i likande situation som de själva, vilket beskrevs som positivt.  

 

”jag hade inte kunnat lära mig det som kursen har lärt mig någon annanstans.” 
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Kommentarer om det samlade omdömet om kursen var att den entusiasmerat till att arbeta eller 

studera, att ledarna var bra, att sammanhållningen var god och att informationen var givande. 

Det fanns också önskemål om en fortsättningsgrupp.  

 

Jobb-stärkande kurs  

Utformning, anpassning, tillgänglighet  

Alla deltagare tyckte att kursen hölls på en bra tid och var lagom lång. Sju personer hade lätt att 

ta sig till kursen och tyckte att den var anpassad efter deltagarnas förutsättningar. En person 

valde svarsalternativet ”Stämmer inte särskilt bra” på båda dessa påståenden. Samtliga deltagare 

tyckte att aktiviteten passade lika bra för tjejer som för killar. 

Nytta och behållning av kursen samt samlat omdöme 

Sju deltagare ansåg att kursen gett dem ny kunskap och att de fått med sig något som de 

kommer att ha användning av. Tre personer (37, 5 %) svarade att de var ”Mycket nöjda”, två 

personer (25 %) ”Något nöjda” och 3 personer (37,5 %) ”Varken nöjd eller missnöjd” med 

kursen. 

Sammanställning av deltagarnas kommentarer i kursutvärderingen 

I kommentarerna angav deltagarna olika uppfattning kring längd och tid för den jobbstärkande 

kursen. Någon tyckte att den var för kort, någon annan att den var för lång och någon önskade 

att den kunde vara oftare. Det fanns också önskemål om att kursen skulle hållas vid en annan 

tidpunkt. Resorna hade fungerat bra, det var positivt med en liten grupp men det fanns önskemål 

om mer fasta tider för pauser. Kursen hade gett kunskap om tillvägagångssätt för att hitta och 

söka arbete samt till hur chefer tänker.  

Kommentarer om det samlade omdömet om kursen var att kursen varit bra, rolig och trevlig. 

För olika deltagare hade kursen bidragit till allt från insikt om vad man vill göra till faktiska 

kunskaper i olika ämnen. Förslag till förbättring av kursen var mer träning på att skriva CV, fler 

besök på arbetsplatser och besök på jobbmässa.  

 

 

3.5. Sammanställning av data från Projektplatsen och 
avslutningsdokument 

 

Den sammanslagna databasen från projektplatsen och avslutningsdokumentationen består av 

453 deltagare vilket utgör ett underlag av på 85 % av den totala deltagargruppen i UMiA som är 

531 personer. Av dessa rekryterades 275 personer (51,5 %) in av FK, 99 personer från AF (18,5 

%) och 160 deltagare kom från kommunen (30 %), vilket motsvarar det antal som totalt 

rekryterats in totalt från respektive organisation.  

Åldern på deltagarna var i medeltal 24 år med en spridning mellan 18-24 år. Deltagare från FK 

hade en signifikant högre medelålder jämfört med de två andra organisationerna (24,4 år jämfört 

med 23 år, p<.05). Fördelningen män och kvinnor är jämn, 51 % män och 49 % kvinnor.  
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Kartläggningssamtalen registrerades både i projektplatsen och i avslutningsdokumentationen. 

En sammanvägning av dessa två dokument visar att det är 376 deltagare som med sin 

handläggare genomfört en kartläggning, vilket blir en andel av 71 % av projektets totala 

deltagarantal.  

Totalt är det 493 deltagare som registrerats för någon aktivitet och aktiviteterna finns inom 

någon av de 3 olika faserna i UMiA-processen och kan vara på både individ- och gruppnivå – 

såsom möten med vårdkoordinator och teamaktiviteter. Andelen deltagare som erbjudits och 

deltagit i någon aktivitet i UMiA är 93 %.  

Fördelning av tid i de olika faserna kopplat till organisation 

Figur 5 visar fördelningen av nedlagd tid för deltagarna i de olika faserna beroende på vilken 

organisation de kom ifrån. Det fanns en signifikant skillnad mellan hur tiden fördelat sig mellan 

deltagare från olika organisationer i både fas 2 och fas 4. I fas 2 (Samordningsfasen) hade 

deltagare från kommunen betydligt mer tid jämfört med deltagare från FK och AF (p<.000), i 

fas 4 (Arbetslivsinriktad fas) hade deltagare inskrivna från AF mest tid (p<.01). I fas 3 

(Mobiliseringsfasen) hade alla deltagare oavsett organisationstillhörighet lika mycket tid. Se 

figur 5.  

 

 

Figur 5. Tiden i timmar för de olika faserna kopplat till deltagaren 

organisationstillhörighet. 

Resultatet för deltagarna 

Resultatet i UMiA för deltagarna kodades enligt: studier/arbete, fortsatt inskrivna vid FK, AF 

och kommunen, eget avhopp beroende på omständigheter som projektet inte kunde avhjälpa 

samt en kategori där deltagaren rekommenderas att ha en fortsatt kontakt med vården. Figur 6 

visar resultatet efter avslut i UMiA utifrån den kodning som gjorts från dokumentationen i 

avslutningsdokumenten. Totalt har 31 % av deltagarna kommit ut i arbete (med arbete avses 

någon form av sysselsättning med lön eller exempelvis lönebidrag) alternativt studier med eller 

utan stöd, 11 % finns inskrivna hos AF, 5 % är inskrivna hos FK och 13 % hos kommunen. 

Tjugofyra procent är i behov av insatser från vården och bedöms stå längst från 

arbetsmarknaden, och 14 % har därutöver gjort ett eget val att avsluta projektet i förtid.  
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Figur 6. Resultatet utifrån avslutningsdokumentationen, andel  

deltagare i %. 

 

Vid jämförelse av resultaten avseende antal nedlagda timmar i de olika faserna så visar 

resultatet att de deltagare som kommit ut i arbete och studier också har ett signifikant högre 

antal genomförda timmar i fas 4 – den Arbetslivsinriktade fasen (p<.000).  Tiden som 

deltagaren haft i olika aktiviteter relaterat till de andra faserna skiljer sig inte åt mellan de olika 

resultaten vid avslut i UMiA. Se figur 7.  

 

 

Figur 7. Tid i timmar avsatt i fas 2, fas 3 och fas 4 kopplat till resultatet  

från avslutningsdokumentationen. 
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Fallbeskrivningar - avidentifierade från slutdokumentationen 

Nedan ges några exempel och en kort summering av deltagarens resa i UMiA – avidentifierad 

information från avslutningsdokumentationen. 

 

Beskrivning 1 

Hen är 28 år, har gått yrkesutbildande linje på gymnasiet, fick först ett vikariat och arbetade 

därefter inom daglig verksamhet. Hen påbörjade sedan en barnskötarutbildning, som avbröts 

och hade därefter en kort praktik 2010. Nu har hen daglig verksamhet och ansöker om en 

kontaktperson. 

I projektet UMiA har hen deltagit i UMiA-grupp en dag/vecka, träffat arbetsförmedlare och 

vårdkoordinator. Ett avstämningsmöte med hens läkare har genomförts och med hjälp av Work 

for You kom hen ut på praktik två dagar/vecka, á två timmar, under sex månader. På grund av 

lång resväg, byttes praktikplats och hen kom upp till åtta timmar/vecka. Efter semestrar 

planerades att hen skulle arbeta fem dagar/vecka, med mål att komma upp till en halvtid. 

När projektet UMiA upphörde, hade hen sökt in på barnskötarutbildning, planerade att ta 

körkort, börjat träna, beviljats halv sjukersättning med kompletterande försörjningsstöd, samt 

fått kontaktuppgifter till dietist. 

Fortsatt planering är att hen antingen börjar studera, eller fortsätter på praktikplatsen med mål 

att så småningom komma upp till heltid. 

 

Beskrivning 2 

Hen är 23 år och har under ett år varit inskriven hos unga F i Globen. Hen slutande dels för att 

samverkansåret var slut och dels för att hen inte var villig att prova föreslagna praktikplatser, 

samt inte kommit till möten eller hållit tider. 

Hen har fått en utbildning genom FK, men fullföljde den inte för att hen kom i konflikt med 

läraren. Mycket bottnar i att hen har svårigheter med att acceptera sina funktionsnedsättning. 

Hen erbjuds att delta i fredagsaktiviteter, göra studiebesök, jag-stärkande UMiA-kurs, samt 

erbjuds stöd med att komma ut i ny praktik. 

Genom umgänge med andra funktionshindrade i UMiA, öppnade hen sig och började prata om 

sina egna hinder. Vid första praktikplatsen trappade hen upp till heltid, på eget bevåg och det 

efter mycket kort tid. Detta resulterade i att hen inte klarade av vardagen, hen kom i konflikt 

med andra och sig själv. Praktiken avbröts och ny praktikplats togs fram. Denna praktik 

fungerade också bra i början, men hen hade svårt att förstå samarbetet med de andra och 

konsekvenser av detta. 

Hen får städutbildning och klarar teorin bra, men vid den praktiska delen och samarbetet med 

andra fick hen svårigheter med att fullfölja utbildningen. Hen får då möjlighet att byta till annan 

avdelning där arbetet är mer självständigt och vid avslut i UMiA arbetar hen 75 % på sin 

arbetsplats, och om det fortsätter att fungera, kommer hen att erbjudas ett lönearbete på den 

arbetsplatsen. 
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4. Resultat, medarbetare 
I detta avsnitt redovisas resultatet av intervjuer med projektets handläggare, arbetspsykologer, 

vårdkoordinator samt ledningsgrupp. Dessutom redovisas intervjuer med projektets 

samverkansgrupper, enkäter besvarade av medarbetare samt deras egna kommentarer till 

frågorna i enkäten.  

4.1 Intervjuer med handläggare 

I två gruppintervjuer som genomfördes med UMiA:s medarbetare och projektledning i oktober 

2013 deltog 23 personer. Intervjuerna varade en timme per grupp. 

UMiA-metoden  

Medarbetarna beskrev att kännetecknande för arbetet i UMiA var samordning, samarbete samt 

att närma sig projektets deltagare med respekt och utifrån deras behov. Unikt för UMiA var att 

medarbetare från FK, AF och i vissa fall kommunen, delade samma lokaler, vilket innebar 

geografisk närhet mellan medarbetarna. 

 

Arbetet med projektets deltagare inleddes med att i överenskommelse med deltagaren utforma 

en plan med utsatta mål som dokumenterades i ”Min plan”. Min plan innehöll olika aktiviteter 

och var ett verktyg i arbetet som medarbetarna aktivt följde upp och samtalade med deltagarna 

om.  

”…Men jag tycker att själva metoden är ju att en person med funktionshinder ska inte 

gå och ha en plan på varje myndighet utan att alla myndigheterna kommer till 

personen istället. Samordning. Det är basen tycker jag i själva arbetssättet.”  

 

Samarbetet mellan handläggarna gav insikt i varandras sätt att arbeta inom de olika 

myndigheterna, bidrog till att bättre identifiera individens behov samt tydliggjorde vilket ansvar 

som vilade på respektive aktör. Arbetet skedde i nära samarbete med individen och var mer 

flexibelt men med samma regelverk att följa som i ordinarie handläggning. Exempel på denna 

flexibilitet var att medarbetarna anpassade sig och sitt bemötande till individen och dennes 

behov.  

”Jag tycker också närheten till deltagarna, vi är mycket nära deltagarna jämfört med 

vanliga organisationer eller myndigheter, det är annat sätt också att bemöta, vid 

bemötande vanliga myndigheter där är rollerna är ju fast, bestämda … Men unikt med 

projektet är ju att här är vi ju .. bemötandet blir mer relaterat till individen att jag kan 

ändra på mitt sätt och på mitt beteende och bemötandet, det ska vara flexibelt och bra 

för kunden. Så vi formar oss efter individens behov för oftast är det individen som 

formar sig och sitt behov efter myndighetens regler och bestämmelser. ”  

 

Deltagandet i UMiA gav möjlighet för individerna att prova hur långt de kunde nå på väg mot 

arbete eller studier, och gav också utrymme att kunna ta ett steg tillbaka om något inte 

fungerade. Även om en individ inte påbörjade arbete eller studier, vilket var det övergripande 

målet med UMiA, så uttryckte medarbetarna en tro på att deltagarna genom projektet kan må 

bättre genom att exempelvis ha fått hjälp att bryta social isolering. Medarbetarna ansåg att det 

fanns en värdighet i att avsluta kontakten med deltagare i fall där alla möjligheter visat sig vara 

uttömda, för att istället lägga resurser på de individer som det skulle gå att komma vidare med.  

Betydelsen av tiden  

En annan faktor som var unik för UMiA var att handläggarna hade förhållandevis gott om tid 

för varje deltagare. Detta tidsutrymme gav möjlighet att träffa deltagarna ofta och regelbundet, 

att lyssna till och se deras behov samt att skapa relationer till deltagarna. Detta ökade både 
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medarbetarnas engagemang och tryggheten för deltagaren. Relationen till deltagarna gav mer 

öppna samtal och möjlighet att upptäcka deras resurser och behov vilket i sin tur underlättade 

valet av adekvata insatser. Det gjorde att medarbetarna kunde komma längre i arbetet än vad de 

skulle ha gjort i ordinarie verksamhet. Det ökade tidsutrymmet gav också möjlighet att rent 

praktiskt hjälpa deltagarna genom att ringa och vid behov påminna om tider, boka nya tider 

samt följa med till olika möten och hjälpa till i kontakten med andra myndigheter eller övriga 

aktörer.  

 

Deltagarna i UMiA bedömdes ofta ha komplicerade situationer och vara i behov av extra 

resurser. Dessa individer skulle medarbetarna inte hinna träffa inom ordinarie verksamhet på 

grund av den stora ärendemängden.  

 

”Ja i mitt ordinarie arbete så träffar jag alltså.. jobbar med sökanden som på 

Arbetsförmedlingen, jag träffar ju så många fler. Här får man möjlighet att träffa dom 

som kanske har det svårast, som är dom som man kanske aldrig annars hinner med i 

den mängden av individen man träffar. Jag träffar alla individer, det är en skyldighet 

vi har i vårat myndighetsuppdrag, jag träffar dom ju men det är frågan om hur länge, 

att man hinner sitta ner, att man hinner se vilken insats som individen behöver ha.”  

Medarbetarnas deltagande i aktiviteter 

Medarbetarna beskrev att UMiA kan erbjuda deltagarna olika insatser och aktiviteter, 

exempelvis UMiA kursen. Då medarbetarna själva är med och håller i aktiviteter inom projektet 

går de utanför ramarna för den roll de vanligtvis har inom ordinarie verksamhet. De gör att de 

för deltagarna uppvisar en mindre formell sida av sig själva, vilket kan upplevas som mindre 

hotande för deltagarna och vara till fördel för relationen dem emellan. Många deltagare i 

projektet mådde också bättre av att ses i mindre formella sammanhang där fokus inte var på 

arbete. De informella mötena kunde bidra till att deltagarna vågade lita på medarbetarna och 

fick hjälp att utvecklas.  

 

”Och så det här med tid och dom här informella mötena, dom här som inte är direkt 

jobbrelaterade ... är så oerhört mycket värt för dom känner att dom vågar lita på oss 

på ett helt annat sätt och i och med det så vågar dom växa och ta nästa steg.”  

 

En del deltagare hade svårt att uttrycka sina funktionshinder och deras behov upptäcktes först då 

medarbetaren och deltagaren träffats vid några tillfällen.  

 

”Man ser behoven, alltså det är först när man har träffat en person flera gånger som 

man kommer underfund med att ja, men den här behöver stöd med det här. Det har 

jag aldrig kunnat sagt vid ett första möte och dom har också väldigt svårt att 

formulera sina funktionshinder. Så det tar tid innan man ser .. man förstår inte vilket 

funktionshinder dom har.” 

Medarbetarnas stöd till varandra och till deltagarna  

De aktiviteter som arrangerades inom projektets ram gjorde det möjligt för medarbetarna att 

komma i kontakt med fler deltagare än dem som de var handläggare åt. Det förbättrade 

möjligheten för medarbetarna att ge varandra stöd i arbetet med deltagarna och medarbetarna 

kunde hjälpas åt att ge deltagarna återkoppling. Det gjorde det även möjligt för deltagarna att 

känna stöd från andra än den egna handläggaren.  
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Samarbete med arbetspsykologer och vårdkoordinator 

Även tillgången till vårdkoordinator var unikt för UMIA. Vårdkoordinatorn engagerades i 

kontakter med vården samt vid tveksamheter om medicineringar och frågor om behandlingar. 

Vårdkoordinatorn kunde också bidra med kunskaper om funktionsnedsättningar samt råd till 

medarbetarna om hur de kunde tänka och planera sitt arbete med den aktuelle deltagaren. Det 

förekom också att vårdkoordinatorn hade kontakt med och fungerade som stöd till arbetsgivare.  

 

Det fanns inga fastställda rutiner för när kontakt med arbetspsykologerna skulle tas. 

Medarbetarna tyckte att de genom sin professionalitet och erfarenhet kunde bedöma när det 

fanns behov av arbetspsykolog. Arbetspsykologerna kopplades in i ärenden där det fanns behov 

av fördjupad utredning, motiverande samtal, vägledning, stödsamtal, kartläggning och 

genomgång av dokumentation. De medverkade vid arbetsplatsanpassningar, inför anställning 

samt vid arbetsträning och uppföljning av sådana. De kunde även bidra med kunskap i kontakter 

med arbetsgivare i syfte att öka arbetsgivarens förståelse för en funktionsnedsättning. 

Arbetspsykologernas kompetens användes även vid gruppaktiviteter. 

 

”För fördjupad utredning t.ex. alltså .. alltså en rådgörande konsulterande, en 

ytterligare blick på situationen och deltagaren.”  

 

Det fanns en otydlighet hos medarbetarna kring vilket uppdrag arbetspsykologerna hade. Det 

framkom också en skillnad mellan de olika teamen i vilken utsträckning arbetspsykologernas 

kompetens användes.  

 

”Sen är ju jag van att arbeta med dom utifrån min yrkesroll, så för mig har inte det 

varit ett problem, jag tycker att det har varit en otydlighet att man har inte riktigt vetat 

vad det är dom ska göra och utföra. Och jag vet inte om dom alla gånger vetat det 

själva heller liksom, var är gränserna för uppdraget går och hur det ser ut.”  

Hinder och framgångsfaktorer  

Framgångsfaktorer  

Medarbetarna ansåg att UMiA:s arbetssätt bidrog till mer effektiv handläggning och snabbare 

kontaktvägar. Medarbetarna kunde snabbt få frågor besvarade av medarbetare från andra 

myndigheter än den egna. Att teamen träffades en gång i veckan var tidsbesparande och 

underlättade möjligheten att boka gemensamma möten.  

 

”Alltså vi träffas ju en gång i veckan och diskuterar kring dom här personerna och 

kan väldigt snabbt få, alltså få till stånd ett möte att man kan liksom komma ut väldigt 

fort. Alltså istället för man då ska ja men gå från myndighet och myndighet och så ska 

man berätta sin story, jag tror vi pratade om det lite innan också att man samlas, alla 

samlas vid ett möte och så berättar man sin story och så har man sin plan och så kör 

man på den.”  

 

Vid dessa teammöten, som beskrevs vara unika för UMiA, kunde medarbetarna delge varandra 

sin tankar och synsätt, utifrån den egna myndighetens perspektiv. Medarbetarna kunde ställa 

direkta frågor till varandra och använda sig av varandras kontakter. Genom det samarbetet blev 

det också tydligare vem som ansvarade för vilken deltagare.  

 

”Det tydliggör ett ansvar också för var och en, vem är det som är ansvarig för den här 

personen, det blir mera liksom om inte han ska tillhöra Arbetsförmedlingen, vem ska 

han tillhöra då? Man tydliggör ja vad är det Försäkringskassan eller är det 

kommunen som ska ha ansvaret för den här personen då.”  
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När det fanns behov av att inkludera vården i arbetet kunde medarbetare från AF be 

medarbetare från FK ta initiativ till ett gemensamt möte eftersom FK har samordningsansvar. I 

ordinarie verksamhet skulle AF ha fått ta initiativ till ett avstämningsmöte med FK, vilket inte 

skulle ha prioriterats av FK om individen inte uppbär ersättning därifrån.  

 

”Men sen har vi också dom ärendena där som Arbetsförmedlingen inte egentligen 

äger rätten, eller vad man ska säga ta en vårdkontakt för det är Försäkringskassan 

som är samordnande myndigheten. Det man i det här konceptet kan be en kollega att 

ta den kontakten så vi får tillstånd mötet medan jag själv i min yrkesroll ringer och får 

ett nej, för att det ligger inte i mitt uppdrag.”  

 

Samarbetet i UMiA ansågs som den viktigaste framgångsfaktorn som bidrog till att en 

gemensam planering kan genomföras, att de olika myndigheterna kan enas om samma 

läkarintyg och utredningar och att ”rundgång” i ärenden kunde undvikas. Teamarbetet med 

minst två medarbetare från olika myndigheter som arbetade tillsammans mot samma mål var en 

viktig framgångsfaktor. Medarbetarna kunde tillsammans möta individen utifrån samma idéer 

och synsätt, och det gemensamma mötet upplevdes bidra till mer dynamik. Genom samarbetet 

kunde medarbetare från de olika myndigheterna, med individens samtycke, ta del av den andra 

myndighetens dokumentation om individen, vilket underlättade samarbetet och bidrog till att 

individen fick rätt insatser. Deltagarna i projektet kunde få rätt ersättning, rätt insatser samt stöd 

att påbörja arbete eller studier.  

 

I övrigt uttryckte medarbetare att framgångsfaktorer med UMiA var att de själv kunde komma 

på idéer och att de fick möjligheter att utveckla sig själva i arbetet.  

Hinder  

Hinder i arbetet var att vården och skolan saknades i projektet, strukturella svårigheter med 

regelverken inom de olika myndigheterna samt det administrativa arbete som krävdes av ESF. 

Det fanns också önskan om att en representant från kommunen hade funnits i projektledningen 

för att tydliggöra kommunens uppdrag. Dessutom sågs projektets långa uppstartstid vara ett 

hinder för att hinna uppfylla projektets mål.  

Skillnader i teamens förutsättningar  

För de medarbetare som kom från AF var arbetsbelastningen hög då de var så få. Alla 

myndigheter fanns inte heller representerade i alla team och sysselsättningsgraden bland 

medarbetarna varierade. De stora upptagningsområdena innebar mycket resande för en del av 

medarbetarna. De olika teamen hade också olika förutsättningar avseende tillgången till lokaler 

och till arbetsplatser med dockningsstation till datorn.  

 

”Jag funderar på ibland som eventuellt hinder det är det att projektet är, vi har ett 

stort projekt så till vida, stort geografiskt tänker jag på framför allt och där det också 

är olika förutsättningar för att vissa kommuner är större, alltså teamen har, vissa 

team har en heltidsmedarbetare från respektive myndighet .. medan andra team inte 

har det, vissa team har en lokal så att säga, andra team har inte det och vi har två 

delprojekt som då är relativt utspridda geografiskt.”  

Dokumentation och teknik  

Eftersom dokumentationssystemet Projektplatsen var det enda ställe där alla myndigheter kunde 

gå in och öppna och spara gemensamma dokument skapade det svårigheter att den inte 

användes av alla medarbetare. Det fanns också behov av kompatibla datasystem med 
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gemensamma format på dokument samt möjlighet att kunna komma åt nätverk vid andra 

myndigheter än den egna.  

Arbetet kring individen  

Medarbetarna reflekterade kring behovet av att få en helhetsbild över individens hela situation 

och att även svårigheter i individens omgivning och familj kan utgöra hinder för individen. En 

felaktig diagnos ansågs kunna medföra att rätt hjälp och stöd inte gavs. Diagnoser kunde även 

inverka på individers självbild och medföra att de inte tror på sig själva och sin kapacitet. Det 

sågs därför som en viktig del i arbetet att stärka deltagarnas tilltro till sin förmåga.  

Kunskapsutbyte och utveckling av nya arbetssätt  

Medarbetarna beskrev att de gav varandra input och tips om hur de kunde arbeta med 

deltagarna. Utbyte av denna kunskap och erfarenheter skedde hela tiden inom teamen men även 

vid möten där medarbetarna kunde dra ärenden.  

 

”Men jag vill lägga till där för du frågade förut hur vi kunde utbyta erfarenheter och 

så och jag tänker att teammötena är bra där att vi kommer från olika myndigheter, vi 

är olika personligheter med olika utbildningar att man verkligen tar till sig av 

varandras arbetssätt.”  

 

Förutom vid teammöten och ärendemöten kunde kunskapsutbyte ske vid möten i tvärgrupper 

samt vid arbetsplatsmöten. Stormöten mellan UMiA och andra ESF-projekt kunde ge utrymme 

för erfarenhetsutbyte mellan projekten. Kunskapsutbyte kunde även ske via projektets hemsida 

och nyhetsbrev.  

 

Som en del i utvecklingen av nya arbetssätt var att medarbetarna delgav varandra information 

om sådant som fungerar och inte. Arbetet med att testa nya aktiviteter var också en del i 

utvecklingsarbetet. Genom att arbeta tillsammans, våga mer och testa nya sätt att arbeta på samt 

arbeta över gränserna ansåg medarbetare att de kunde bidra till utvecklingen av nya arbetssätt.  

 

”Våga, att våga, jag tänker att vara med i ett projekt är att våga, man måste våga 

prova nytt, man måste våga testa, chansa lite ibland där också. Och att våga vara när 

tänker jag.. det ser man kanske olika men jag ser så som att det här är ett samarbete 

med deltagaren att vi ska vara en form av kollegor för att deltagare ska komma framåt 

mot sitt mål och då måste man våga det.”  

Att ta med vid en implementering av UMiA 

Medarbetarna ansåg att det viktigaste att ta med vid implementering av UMiA:s arbetssätt i 

ordinarie verksamhet var: teammöten, samarbete, det öppna och nära sättet att arbeta med 

projektets deltagare, de färre antalet ärenden i handläggningen (mer tid per ärende och möjlighet 

att avsätta mer tid i ärenden som kräver det), kontakten och nätverken kring deltagarna, 

möjligheten för medarbetarna att sitta i närheten av varandra och arbeta tillsammans samt det 

gemensamma ansvaret mellan myndigheterna. 

 

”Jag tycker också det där att närmare arbeta med deltagare gäller försäkrade eller 

kunden också, det skulle jag vilja ta med mig tillbaka till min myndighet, lite mer 

öppnare sätt och närmare den försäkrade skulle ge bättre resultat tycker jag.”  

”Jag ska nog ta med mig det här med nätverket. Hur oerhört viktigt det är att ha ett 

nätverk runt en individ. Vi måste tänka på det när vi sitter på olika myndigheter, det 

är ju liksom flera myndigheters gemensamma ansvar för en individ, inte liksom en 

unik utan det är den gemensamma som gör skillnad. Och att man avsätter tid för dom 
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individerna som är svårt att få fingret på, till exempel såna som har varit med ett tag 

att det är väldigt viktigt att jobba med dom, tycker jag.”  

 

4.2 Intervju med arbetspsykologer 
En gruppintervju genomfördes med UMiA:s tre arbetspsykologer. Intervjun genomfördes i 

oktober 2013 och varade i en timme. 

Beskrivning av arbetet i UMiA 

Arbetspsykologerna arbetar som internkonsulter och deltar i teammöten där de bidrar med 

funderingar eller frågeställningar utifrån sin specifika kompetens, läser läkarutlåtanden och 

utredningar. De har också kontakt med handläggarna eller deltagarna enskilt, och i form av tre- 

eller fyrpartssamtal med en eller två handläggare, deltagaren och psykologen. Det vanligaste är 

att psykologerna kopplas in i ärenden där handläggarna behöver vägledning för att gå vidare i 

arbetet med en deltagare. Det kan handla om att göra en resurs- och intresseinventering, och att 

försöka hitta det som är lämpligt med hänsyn till just den individens intresse, personlighet och 

funktionsnedsättning. Det kan också handla om att hjälpa till att bedöma om UMiA är rätt insats 

eller vilken insats som är mer adekvat. Psykologerna deltog också vid två tillfällen i en UMiA-

kurs med föreläsningar om sömn, stress och diagnoser.  

Skillnad mot ordinarie arbete  

En skillnad mot det ordinarie arbetet som arbetspsykolog är att medarbetarna i UMiA finns kvar 

i projektet. Det skapar kontinuitet i arbetet och underlättar samarbetet. I det ordinarie arbetet är 

rörligheten bland personalen större.  

 

”…jag har ingen handläggare att lämna över till för den kanske har slutat eller 

beställaren finns inte längre kvar och det här som jag rekommenderar ska hända för 

personen, vart det tar vägen vet jag inte.”  

”Det håller jag med om, precis det är skillnad, så när dom väl beställer så är det 

mycket tydligare beställare och villigare mottagare också faktiskt.”  

 

Däremot har inte rutiner för arbetspsykologernas roll och funktion i projektet utarbetats. Som ett 

exempel på hur dessa rutiner skulle kunna se ut beskrevs verksamheten vid ett AF-kontor där 

arbetspsykologernas roll var självklar. Där genomfördes den första kartläggningen av 

arbetsförmedlare tillsammans med arbetspsykolog, socialkonsulent eller arbetsterapeut. Detta 

skapade teamkänsla bland personalen och förmedlade ett fungerande samarbete till 

klienten/kunden.  

 

”…att vara med på det sättet tidigt, att det var inte så konstigt…man behövde inte 

beställa oss, det var rutin att vi skulle vara med och det var inte konstigt att förklara 

det för nån deltagare heller. Dom tyckte inte det var konstigt för vi sa bara ´det är så 

här vi jobbar´.”  

 

Nytta och problem med arbetet 

Arbetspsykologerna hade gärna sett att deras kunskaper om organisationspsykologi, 

gruppsykologi och olika former av process- och metodkunskaper hade tagits tillvara av 

projektledningen i diskussion och planering av övergripande frågor. De tyckte inte att de hade 

en självklar tillhörighet i projektet och såg det som ett problem att det inte hade utarbetats 

rutiner och strukturer för deras arbete eller när de skulle kopplas in i ett ärende. 
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Arbetspsykologerna kom istället ofta in i ett ärende i form av ”brandkårsutryckningar” när de 

skulle kunna ha tillfört mer om de blev inkopplade tidigt i kartläggningen, gärna i det första 

eller andra mötet med deltagarna.  

 

”..det har varit svårt tycker jag som psykolog att komma in tidigt i processen och 

verkligen se till att det blir en process kring arbetet.”  

 

Alla medarbetare i UMiA var inte heller vana vid att arbeta tillsammans med arbetspsykologer 

vilket innebar både att det fanns okunskap om vad de kunde bidra med, och rädsla för att tala 

om för deltagarna att man ville koppla in projektets arbetspsykologer. Eftersom det var den 

enskilda handläggaren som bedömde om arbetspsykologerna skulle kopplas in i ett ärende eller 

inte, innebar det att deltagarna inte alltid fick kontakt med arbetspsykologerna trots att de kunde 

ha haft nytta av den kontakten.  

 

”Det finns inte en självklar tillhörighet, det handlar om att sälja in sig på nåt sätt 

egentligen.”  

UMiA-metoden  

Arbetspsykologerna ansåg att det specifika med UMiA var korta kommunikationsvägar mellan 

myndigheterna, att medarbetare från myndigheterna träffades i regelbundna teammöten samt 

inte minst att medarbetarna har mer tid för varje deltagare. Det finns därför mer tid att planera 

och att engagera sig. Psykologernas arbete underlättades också av närheten till medarbetare från 

olika myndigheter vilket gjorde att de lättare kom i kontakt med rätt person.  

 

”Alltså den stora skillnaden är ju att man jobbar närmare kommunen och kassan…”  

”Vi sa att man behöver beställa oss annars, men vi behöver ju beställa dom andra, för 

att få träffa dom. Det behöver vi inte nu, nu finns dom här, det är ju jättehärligt.”  

Hinder och framgångsfaktorer  

Framgångsfaktorer var samarbetet mellan olika myndigheter och personalgrupper samt att 

handläggarna hade mer tid för varje deltagare. Det största hindret var bristen på struktur och 

rutiner för arbetspsykologernas roll och funktion, vilket innebar att deras kompetens inte 

användes effektivt. Bristen på lokaler i vissa områden där projektet bedrevs medförde också 

problem i det dagliga arbetet. 

 

”I enskilda möten med deltagare blir det bra, dom som träffar oss får en bra insats, 

men vi skulle kunna göra och användas mycket, mycket mer än vad vi gör.”  

Tankar om vad som borde förbättrats  

Psykologerna hade velat vara med från början när projektet planerades för att utarbeta rutiner 

kring sitt arbete. De ville att deras kompetens skulle användas på ett bättre och mer effektivt 

sätt. De tyckte att arbetspsykologernas arbete borde haft två fokus: de borde rutinmässigt ha 

deltagit i kartläggningsarbetet, och de borde haft kontakt med arbetsgivare inför deltagarnas 

arbetsträning. Psykologernas roll och funktion som en del i kartläggning och planering kring 

deltagarna och den konsultativa rollen i teamarbetet borde också varit inkluderat och 

tydliggjorts i UMiA:s processbeskrivning. 

 

”Ja, och återigen att det är lite som vi jobbar ute på förmedlingarna och att man 

skulle ju alltså … tanken är att skapa nåt nytt, att hitta nya vägar, och att det inte 

tagits tillvara.” 
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4.3 Diskussion och intervju med vårdkoordinator 
Information från UMiA:s vårdkoordinator samlades in genom dels en diskussion om medicinska 

perspektiv i arbetsrehabilitering där bland annat vårdkoordinator deltog, dels en intervju med 

vårdkoordinator. Diskussionen leddes av Stefan Mörk, områdeschef för EU:s strukturfonder, 

genomfördes i oktober 2013 och varade i 2 timmar. Intervjun med vårdkoordinator genomfördes 

i december 2013 och varade i en timme. 

Beskrivning av arbetet i UMiA 

Vårdkoordinatorn är psykiater och hade tidigare erfarenhet av arbete i multiprofessionella team. 

Hennes anställning i UMiA omfattade 40 % och hon träffade ca 15 % av projektets deltagare. 

Vårdkoordinatorns uppgift var att fungera som kontaktperson gentemot vården samt att delta i 

kartläggning och samtal med personal och deltagare med fokus på att identifiera problem och 

behov av behandling eller vårdkontakter. I vårdkoordinatorns uppgifter ingick även att förmedla 

kunskap till projektets medarbetare om somatiska sjukdomar, psykiska eller neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar, samt att genom handledning och föreläsningar stödja personalen i frågor 

som rör bemötande och förhållningssätt. Däremot skrev vårdkoordinatorn inte recept eller 

genomförde behandlingar.  

 

”Jag bedömer, värderar och kontaktar. Många av våra deltagare har ingen kontakt 

med vården, har ingen behandling och har aldrig haft en rehabilitering.”  

 

Vissa möten var planerade, andra planerades allt eftersom behov uppstod och vårdkoordinator 

kontaktades genom mail eller telefonsamtal.  

Skillnad mot tidigare arbete  

Vårdkoordinatorn hade tidigare arbetat som läkare och behandlare och då fungerat som starter 

för att sedan koppla in resten av teamet. I UMiA var handläggarna motorn och ansvariga för 

arbetet och vårdkoordinatorn hade mer rollen som expert.  

Nytta och problem med arbetet  

Vårdkoordinatorns medicinska och psykiatriska kompetens kom till nytta för deltagare och 

personal när hon i samtal med handläggare och deltagare undersökte vårdbehovet och hjälpte 

deltagaren att få kontakt med rätt instans. Hon kunde också hjälpa till med att läsa och förklara 

innehållet i läkarintyg och värdera om tidigare skrivna intyg fortfarande stämde. Hon gav också 

allmän information om sjukdomar och mediciner samt fungerade som stöd till medarbetarna i 

bemötande och förhållningssätt.  

 

”Diagnoser kommer och går, vi ska istället prata symtom…man är inte sin diagnos.”  

 

UMiA-metoden  

Vårdkoordinatorn ansåg att nyckelbegreppen för att beskriva arbetet i UMiA var det nära 

samarbete, korta kommunikationsvägar och snabba beslut men också effektivitet, kontinuitet, 

trygghet och medmänsklighet. Det nära samarbetet gjorde att medarbetarna var väl förankrade 

med varandra och hade förtroende för varandras roller. Det gjorde också att medarbetarna fick 

bättre kännedom om deltagarna och deras behov. Vårdkoordinatorn ansåg också att detta 

arbetssätt gav större arbetsglädje.   
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”Kortare arbetsvägar, kortare bestämmanden…man ligger inte på någonting utan kan 

här och nu bestämma nånting tillsammans. Så för den som är sjukskriven eller har 

aktivitetsersättning så snabbar ju detta på otroligt mycket. Dessutom får ju deltagarna 

träffa människorna. Det är inte ett papper…man träffar en människa av kött och 

blod…det blir så mycket mera hjärta när man träffar en människa.”  

Hinder och framgångsfaktorer  

De viktigaste framgångsfaktorerna var teamarbete, kompetens och möjligheten för deltagaren 

att få en ny bedömning av sin situation. Ett hinder var att vården saknades som en aktör i 

projektet. 

”Det stora problemet är att det inte finns en självklar kontakt med vården, det borde 

finnas ett forum för det … där man möts i varje kommun.” 

Tankar om vad som behöver implementeras  

Vårdkoordinatorn trodde att den personal som fått erfarenhet av arbetet i projektet skulle 

komma att använda den erfarenheten för att arbeta på ett annat sätt i framtiden. Viktigt att 

implementera i ordinarie verksamhet var tanken att alla behövs i ett team (t ex läkare, 

arbetsförmedlare, handläggare från Försäkringskassan, kurator, psykolog och kommunens 

medarbetare), samt tid för samarbetsmöten dem emellan. Det behövs också kontinuitet i 

personalgruppen samt att personalen har rätt kompetens, emotionell mognad och engagemang 

för ett arbete som är krävande men givande.  

 

”Till slut har det blivit så självklart, så här ska det ju egentligen vara.”  

 

4.4 Intervju med ledningsgrupp 
 

Under projektets sista halvår intervjuades projektchefen och delprojektledarna samt den person 

som var administrativ assistent i projektet. Fokus för intervjuerna var; 

erfarenheter av projektets uppstart, genomförande av projektet, projektets avslutning samt hur 

de arbetade för att projektets erfarenheter skulle tas tillvara. Samtliga intervjupersoner har varit 

med från starten av projektet; två kom från FK, en från AF och en rekryterades in utifrån.  

Projektets utveckling över tid 

När intervjun genomfördes så hade UMiA cirka sex månader kvar till avslut och man var inne i 

ett känsligt läge. Antalet deltagare i projektet hade inte uppnåtts utifrån ställda mål och på grund 

av detta tvingades man att säga upp personal.  

 

”….vi går in mot vårt sista halvår och vi har hela tiden under projektet haft, ansträngt 

då för att få in tillräckligt många deltagare och vi hade en stor ambition att få in 

många i slutet av förra året, vilket vi inte har lyckats med och därför behöver vi nu 

dra ner på verksamheten helt enkelt, att vi behöver minska antalet medarbetare. Och 

då är det, blir det vilket på sätt och vis eftersom vi inte fick in dom vi behövde så 

känns det, så har jag inget att anmärka det är inte orimligt, däremot behöver det gå 

ganska fort vilket ställer till för frustration för medarbetarna och oss också för den 

delen”. 
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Alla som intervjuades instämde i att projektet fungerade bra och att verksamheten var bra för 

många av projektets deltagare.  

 

”Och vi har duktiga medarbetare som gör ett väldigt bra jobb”.  

 

Man instämmer att det varit en process att nå dit man är vid intervjutillfället; att få ihop 

personalen till att vara ett fungerande team och att de känner sig trygga i själva arbetsmetoden. 

Man upplever att startsträckan hit varit lång. Förståelse, engagemang och samarbete med 

individen i centrum har varit UMiA:s värderingar som arbetsgruppen gemensamt tagit fram. 

Svårigheten har varit att hålla dessa levande och man upplever att man skulle haft lite mer fokus 

på dessa under hela tiden projekttiden.  

Alla fyra var eniga om att förankringen i organisationen och förankringen hos alla inblandade 

parter var viktigt i uppstarten av projektet. Ingen av projektledarna hade tidigare erfarenhet av 

att arbeta i projekt och utbyte erfarenheter med någon som tidigare arbetat i ESF projekt hade ha 

varit önskvärt. 

 

”… vi kanske skulle ha haft kartan mer klar tidigare så att när vi rekryterade då ska 

det verkligen va det här "du ska komma hit, du ska jobba med samverkan, du kommer 

också jobba med dom här gruppaktiviteterna, dom kommer innehålla ungefär dom här 

bitarna" och det kanske man skulle ha, vi skulle haft mer klart när våra medarbetare 

kom in i projektet det är definitivt. Men det handlar inte om lathet eller nånting sånt 

utan det handlar ju om att vi ändå, vi hade ju ett skelett, ett ganska klart skelett och så 

trodde vi att vi skulle finputsa det där och att det skulle gå fort.” 

 

”Det är väl liksom, nej men det här när man tänker på den här grupprocessen, det 

kom massa människor från olika myndigheter som aldrig har träffat varandra, det är 

helt nya arbetsmetoder och så tänker vi att dom bara ska sätta sig och jobba med 

deltagare bara så här huxflux utan att själva ens känna till nåt än om projektet, det är 

ju… ” 

Man var enig om att det tog cirka ett halvår innan man börjat hitta både formen och fått den 

förankrad hos medarbetarna i projektet. Så här efteråt finns det en stor förståelse hos 

projektledarna att det tar tid att få ihop en grupp människor att arbeta tillsammans.  

Vid projektstart så hade man en träff med alla medarbetarna där följande förväntningar för 

projektet gemensamt sattes upp: 

 Arbetsmetodik som ger stöd för individen.  

"Arbetsmetodik som ger ökat stöd för individen" det får man väl säga att vi har tagit 

fram ändå”? 

 

 Projektet ska ge en helhetsbild av deltagande individer.  

 

”…men man hör ju så mycket just det här att det är skönt att kunna ha ett gemensamt 

ansvar kring individen att man liksom verkligen kan. Ja precis och det kommer fram 

saker information som dom på Arbetsförmedlingen har suttit på som man inte har känt 

till på kommunen eller Försäkringskassan att det blir en ökad bild av individen på det 

sättet, man får alla pusselbitar på ett annat sätt”. 

 

 Ökad förståelse mellan inblandade aktörer. 

 

"Det tycker jag väl också, det är klart att det är friktion ibland mellan att man har 
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diskussioner kring regelverk men jag tror att i det stora hela så har man säkert fått en 

ökad inblick, alltså man i dom här team samtalen så är det klart att det kommer ju 

fram då liksom hur regelverk funkar och så där hur man resonerar inom respektive 

myndighet och det förstås ökar ju förståelsen för hur man, ja hur andra myndigheter 

tänker och varför dom agerar som dom gör och så i olika sammanhang skulle jag 

tro”.  

 

Man var eniga om att kunskapen hade ökat mellan inblandade aktörer och tog upp en diskussion 

om hur flexibel man varit och insikten om hur svårt det kan vara att vara flexibel när man styrs 

av ett regelverk från en myndighet.  

 

”… trodde jag var jätteflexibel men det är inte alltid jag har varit, jag tycker inte att 

vi i den här gruppen heller varit så där jäkla flexibla alla gånger. Och vissa arbetare 

har inte kommit in i projektet med att "jag är med i ett projekt" utan "jag kommer från 

Arbetsförmedlingen" eller "jag kommer från Försäkringskassan". 

 

Man är även eniga om att arbetssättet ökat kunskapen inte enbart mellan medarbetarna i 

projektet, utan även medarbetare i samverkansgrupperna och hos medarbetare i de medverkande 

organisationerna.  

 Minska risken för att individen faller mellan stolarna. 

Eftersom man varit flera som jobbat i team kring en individ har man kunnat undvika detta 

betydligt mer jämfört med ordinarie verksamhet. Flera personer har kunnat hjälp till med att 

bevaka att personen finns med i processen.   

 

”Och försvinner den så märker man att den försvinner”. 

 Näringslivets engagemang ska öka. 

Detta är den punkt som alla är helt eniga om att man inte lyckats med utan det har varit 

enstaka lyckade satsningar som gjorts men det har inte blivit en del av projektet. Det lades 

ner mycket tid i början av projektet för att få med näringslivet och det blev också tydligt hur 

man inom olika organisationer diskuterar när det gäller näringslivets engagemang. UMiA 

hade velat få med näringslivet från början medan AF:s handläggare ville ha deltagare att 

erbjuda innan näringslivet engageras. Man såg på det från olika aspekter och det fanns en 

insikt om det inte fanns någon reell plan och kompetens att arbeta utifrån när det gäller 

kontakten med arbetslivet.  

 

”Ja det är små tomtebloss som vi kanske har lyckats med men om man tittar på 

ansökan så var det ganska mycket fokus på näringslivet och det nej det har inte gått 

som vi har tänkt. 

Tillgänglighet 

Projektet har arbetat med tillgänglighet och detta har tagits upp på personalens arbetsplatsträffar 

minst en gång i halvåret. Medarbetarna har fått utbildning och stöd. Det har varit svårt för 

medarbetarna då projektet har haft ett stort upptagningsområde med stora geografiskt avstånd 

vilket inneburit mycket resande. För deltagarna har det varit positivt då projektet funnits nära 

dem.  

Hinder i projektet och som måste beaktas i ordinarie verksamhet 

Ett stort hinder som projektet efterhand har löst har varit deltagarnas olika försörjningsformer.  

T ex så betalas försörjningsstöd ut i förväg, FK:s ersättning betalas ut under aktuell månad 
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medan aktivitetsstöd betalas ut i efterskott. Detta skapar problem vid byte mellan olika 

ersättningsformer.  

Ett annat hinder är att de olika myndigheterna har olika mål med samma målgrupp; AF vill göra 

dem arbetsföra, FK vill samordna kring personen och kommunen har målet att de ska bli 

egenförsörjande. I UMiA har medarbetarna löst detta genom att ha en dialog samtidigt som 

deltagare inte varit föremål för dessa ekonomiska ändringar i lika stor utsträckning som inom 

ordinarie verksamhet. 

 

"ja vårat mål det är ju bara att få ut folk så fort som möjligt till egen försörjning" 

medan Försäkringskassan hon sa att "nej vårat mål det är ju mer att man ska få ett 

meningsfullt liv" så det var liksom lite olika.” 

Ytterligare ett hinder har varit tekniken. Det har varit svårt att få tillgång till de olika 

organisationernas nätverk på grund av bl a säkerhet- och sekretess bestämmelser. Detta har ställt 

till besvär då man arbetat med samma individ och varit beroende av att utbyta information med 

varandra. Det har löst sig till det bättre under projektets gång men orsakat en hel del 

dubbelarbete. 

Flera medarbetare i UMiA har arbetat deltid i projektet och deltid i ordinarie verksamhet, ibland 

har det varit svårigheter med att förankra UMiA hos ordinarie chef, vilket i sin tur påverkar 

implementeringen. Under projekttiden har både AF och FK genomfört stora omorganisationer 

vilket gjort att ”högre” chefer byts ut och/eller omplaceras. Detta kan bli ett hinder vid en 

implementering då personer som varit chefer för medarbetare i UMiA försvinner ut i annan 

verksamhet och därmed inte längre har ansvaret för de medarbetare samt den målgrupp som 

tillhör UMiA.  

Ledning och styrning av projektet 

Båda projektledarna har upplevt en del svårigheter i sättet att styra och leda projektet. En 

bidragande orsak till detta har varit att både medarbetare och deltagare kommit från tre olika 

myndigheter. Lösningen på detta ses åter som att projektet vid start skulle varit mer genomtänkt 

och förankrat hos alla medarbetare. Projektledarna som kom från olika myndigheter skulle ha 

haft chefs- och ledarbefogenheter, vilka skulle varit kopplade till deras moderorganisationer.  

Deltagare i projektet 

Projektet skulle ha haft en ”bank” av deltagare att ta av redan från start. Nu började man ta in 

deltagare i augusti samtidigt som projektet startade i augusti. Kontoren skulle redan under våren 

ha gjort ett förarbete och letat fram potentiella deltagare, inhämtat samtycken så att de hade varit 

klara att gå in i projektet i när det startade.  

 

”… och att svårigheter som sagt framförallt deltagare och få det, det måste liksom 

förankras på nåt sätt i det här som ni säger deltagar- eller handläggare som har 

jobbat länge med den här gruppen och som, har sitt sätt att jobba, bara det att dom 

helt plötsligt ska lämna över eller tro att nån annan kan göra det bättre än vad jag, 

och det finns ju och det brottas man ju med”. 

Det transnationella utbytet 

UMiA har haft två resor till England som varit mycket uppskattade av deltagarna. Under de 

olika resorna hände mycket med deltagarna som inte var känt tidigare hos deras handläggare. 

Det skapade en förståelse för hur personerna fungerar ute i ”verkliga livet”. En av 

projektledarna uttryckte att man kommer på samma nivå med deltagare då man träffas i en 
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naturlig miljö.  

 

”…mot att bara sitta och möta nån vid ett möte vid ett skrivbord nån gång i månaden 

liksom, det säger inte nånting om den personen egentligen vad den har för behov av 

stöd och så där”. 

 

En annan viktig del i det transnationella utbytet var att kunna se och utbyta metoder med 

varandra. Även om regelverket skiljer sig åt mellan länderna så har det varit viktigt att ta del av 

andra kulturers erfarenheter och hur de t ex löst samarbetet mellan myndigheter och hur de 

bedömer målgruppen.  

Kunskapen och förståelsen för målgruppen 

Alla var helt eniga om att kunskapen om målgruppen ökat och att det varit en nyttig erfarenhet 

av att se hur personer fungerar och inte fungerar i olika situationer. Att få en förståelse över 

vilka krav man kan ställa på en individ utifrån dennes funktionsnedsättning.  

 

”Det har ju liksom blivit en ögonöppnare nu eller jag inser att vad otroligt besvärligt 

det måste va för dom här ungdomarna som inte är identifierade och som är bland 

andra ungdomar på Arbetsförmedlingen nu med kraven man har inom 

ungdomsgarantin…, förstår jag ju mer nu också hur utsatt situation det blir för dom 

och försvinna i mängden att dom har det här behovet av mer nära kontakter och mer 

personliga kontakter”.  

 

”… och få träffa deltagarna också för att det blir lätt att man också bygger upp en 

bild av att dom är så himla annorlunda fast dom egentligen inte är det heller.”  

Hantering av medarbetare och deltagare efter projektet 

I intervjuerna diskuterades hur medarbetarnas kompetens ska tas tillvara när de återgår till 

ordinarie arbete i respektive myndighet. Medarbetare som idag jobbar i projekt men som nu vid 

projektets avslut går tillbaka i ordinarie verksamhet kan få svårigheter att kunna omsätta sina 

erfarenheter och kunskaper på grund av att det inte finns tid och resurser. Risk finns att personer 

kommer att ”bränna ut sig” för att man så gärna vill jobba som man gjort i UMiA men 

förutsättningar kommer inte att finnas för det i ordinarie verksamhet. Dels saknar kollegorna i 

ordinarie verksamhet förståelsen och helhetsbilden och de har inte de verktyg som UMiA haft. 

Medarbetarnas har trivts med att arbeta i UMiA. Det framkommer att man från ledningen tycker 

att främst FK:s medarbetare, som har ett helt annat uppdrag i grundverksamheten jämfört med 

hur de arbetar i UMiA, borde ha fått andra förutsättningar från starten och mer stöd i den nya 

rollen som arbetet i UMiA inneburit. De har dock lärt sig ett nytt arbetssätt som fungerat mycket 

bra trots att de inte fått utbildning eller fått någon form av redskap. Några av medarbetarna har 

tidigare aldrig arbetat med gruppaktiviteter, coaching etc. För dem har blivit ett helt nytt sätt att 

arbeta.  

”...men har dom egentligen inte om jag ska rannsaka mig själv det har dom inte fått 

på det sättet, inte strukturerat, dom har lärt av varandra och vi har använt dom 

resurser vi har på ett bra sätt…”  

Behov av kompetensutveckling 

Det efterfrågades kompetensutveckling av bl.a. ledning och styrning hos projektledarna. Det har 

varit en brist att man inte inom ESF-projekt godkänt vidareutbildning. FK har heller inte ställt 

upp med någon utbildning för projektens ledare och medarbetare. 
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Man lyfter även upp behov av kunskap kopplat till ESF och projekt som finansieras via ESF. 

Detta gäller allt från redovisning av pengar till redovisning av nedlagd tid i olika aktiviteter – 

vad räknas och vad räknas inte.   

Lärdomar och erfarenheter från projektet kopplade till en implementering 

En av de främsta lärdomarna från projektet, enligt en av delprojektledarna, är att det är möjligt 

att bedriva en verksamhet där FK och AF arbetar gemensamt med ärenden, samtidigt som 

produktion och arbetsmiljö fungerar. Projektets samarbete med en vårdkoordinator lyfts fram 

vilken har varit en viktig person för medarbetare och deltagare. Även projektets möjligheter till 

att aktivera deltagarna via olika aktiviteter har varit positivt för resultatet. Vid dessa aktiviteter 

har man kunnat ta del av hur personen fungerar i en mer ”vanlig miljö” och situation.  

Samtliga såg den stora förändringen inom FK som ett stort hinder när det gäller 

implementeringen av UMiA modellen. FK genomför en uppdelning av olika ansvarsområden, 

vilket kan vara till nackdel då det kan skjuta upp implementeringen. Då flera av de nya cheferna 

för dessa ansvarsområden kommer från andra ansvarsområden kan de sakna förståelsen för 

målgruppen om de tidigare arbetat med andra målgrupper och andra ersättningar som inte krävt 

så mycket samarbete med andra myndigheter. Den part i projektet som har störst möjlighet i dag 

att kunna arbeta enligt UMiA är kommunen, då kopplat till uppstart av Samordningsförbund.  

UMiA-projektet har varit utspritt över stora områden i Stockholm. I och med omorganisationen 

kopplat till de olika livsområdena så hamnar UMiA:s målgrupp i två olika livssituationer; längre 

funktionsnedsättningar och tillfälliga funktionsnedsättningar. Man betonar vikten av att ha ett 

samarbete med kommunen när det gäller målgruppen. 

 

”… medarbetare som är med i det här projektet, dom tycker ofta att det blir 

jättemycket fokus på AF FK, AF FK hela tiden alltså inte bara i projektet utan 

generellt i allmänhet när det gäller med dom här målgrupperna så är det 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen hela tiden och väldigt lite kommunen. Och 

det vill dom, dom vill liksom vara med.” 

Utbyte med andra projekt 

Det har inte funnits något större eller genomtänkt utbyte med de andra ESF-projekten. Det enda 

utbytet har varit med Dirigo2 då några medarbetare träffats över projektgränserna och utbytt 

erfarenheter. Det chefsforum som var tänkt att skapas mellan Dirigo 2 och UMiA blev aldrig av. 

 

”Det blev ju aldrig av heller, det kom ju inte till skott där, vi fick inga bra tider och 

det blev kanske inte prioriterat för det kunde ju vara liksom såna här frågor, ”Hur 

hanterar ni, hur hanterar man den här frustrationen i att det inte finns nån full 

struktur, hur har ni gjort i Dirigo” Såna erfarenheter hade man kunna byta på mer 

praktisk nivå, chefsforum”. 

 

Trots denna brist på utbyte mellan de olika projekten uttrycker projektledarna att de 

utvecklingsmöten som man haft ändå gjort att medarbetarna fått en bra bild av de olika 

projekten. Medarbetare som arbetat deltid i UMiA har fått gå på en del av Consensios 

utbildningar, främst baskursen i psykiatri som de varit mycket nöjda med.  

4.5. Intervjuer med samverkansgrupper 
Vid intervjuer med projektets två samverkansgrupper deltog totalt 12 personer. 

Samverkansgrupperna bestod av chefer och ansvarig personal från FK, AF och de deltagande 
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kommunerna samt UMiA:s projektledare. Intervjuerna genomfördes i oktober 2013 och varade i 

en timme per intervju. 

Allmänt om UMiA 

Deltagarnas kunskap om UMiA samt om, och i så fall hur mycket, man använt sig av UMiA 

som en resurs, skiljde sig åt både mellan och inom de båda samverkansgrupperna. Några 

deltagare i samverkansgrupperna var väl insatta i projektet. De hade varit delaktiga i urval av 

den egna organisationens medarbetare för arbete i projektet, hade remitterat deltagare till 

projektet och kontinuerligt fått återkoppling från projektpersonalen om hur det gick för dessa 

deltagare. Andra hade mycket liten, eller ingen kunskap om UMiA. Dessa organisationer hade 

inga medarbetare som arbetade i UMiA och hade heller inte använt projektet som resurs för sina 

klienter/kunder.  

 

Orsakerna till att inte använda UMiA som resurs varierade. För en del var detta ett aktivt val då 

man redan hade liknande resurser inom kommunen. För andra var problemet att handläggarna 

inte kom ihåg eller tänkte på UMiA som en lämplig resurs när de valde insats. Detta trots att alla 

organisationer hade fått besök av projektets personal på de olika arbetsplatserna och att skriftligt 

material om UMiA hängts upp på anslagstavlor i arbetsrummen. Det bristande användandet av 

UMiA förklarades också med att när en klient överfördes till UMiA så tappade ordinarie 

handläggare kontakten och hade inte längre möjlighet att se vad som hände med klienten. Trots 

att handläggaren kunde få information från UMiA så minskade detta ändå motivationen att 

remittera nya klienter till UMiA. 

Förväntningar på projektet  

Förväntningar på UMiA var att klienten/kunden skulle få stöd, rätt insats och slippa gå runt till 

flera olika organisationer eftersom resurserna fanns på ett ställe. Förväntade insatser var stöd till 

lämplig aktivitet eller arbete, rätt ersättning samt hjälp att komma hemifrån, bryta isolering och 

få möjlighet att utvecklas. UMiA förväntades också bidra till att samarbetet mellan de tre 

medverkande myndigheterna förbättrades på en övergripande nivå. En organisation som 

saknades i UMiA var vården och det fanns önskemål om att den också skulle knytas till 

projektet.  

 

”… då måste vi veta … vad har den där personen för förutsättningar, vi måste få rätt 

information från vården vilket är jättesvårt i dagsläget så där är ytterligare ett skäl att 

få med dom. Dom förstår inte våra frågeställningar och vi kanske inte är tillräckligt… 

ställer inte rätt frågeställningar för vi vet inte hur man bör fråga.”  

 

Det fanns också förväntningar som rörde nytta för personalen. Ett exempel var det kontinuerliga 

lärandet över organisationsgränserna som pågick genom att handläggare från de olika 

organisationerna tog del av varandras kunskaper och olika perspektiv. Detta lärande medförde 

att handläggarna fick en bättre förståelse och ökad helhetssyn för klienten/kunden och dennes 

situation, behov och möjligheter. 

 

”…för det är ju så att Arbetsförmedlingen ska hantera arbetslöshet och vi ska hantera 

arbetsoförmåga på grund av sjukdom och socialtjänsten har ju ett mycket bredare 

perspektiv …ja ekonomiska och sociala faktorer. Och den där, just den biten har vi ju 

överhuvudtaget inte … berört förut från våran myndighet. Men…vi ser ju ändå trots 

allt…bara för att man har en sjukdom så behöver ju inte det betyda att det är det enda 

som påverkar den sociala situationen.”  
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UMiA-metoden 

UMiA:s arbetsmetod ansågs vara mer tid att arbeta med varje klient/kund, kontakt med 

vårdkoordinator, samt den samverkan och teamarbete som skapat närmare kontakt och förbättrat 

samarbetet mellan handläggare från olika myndigheter.  

 

”…men själva samverkan är metoden, att det är det som gör att man kan utvecklas 

och komma vidare med klienten. För som det var tidigare så satt alla på sitt håll och 

spelade ut lite och…nu är det tillsammans, nu ska vi göra på bästa sätt…”  

”Och samverkan med individen i centrum, utifrån en speciell individs situation. Det 

tror jag är viktigt att säga så att det inte är samverkan generellt”  

Nytta och problem med UMiA 

Nytta med UMiA var att deltagare i projektet fått rätt ersättning, gruppaktiviteterna som hade 

stärkt deltagarnas självkänsla, det nära samarbetat mellan myndigheterna som fungerat som 

extra stöd för deltagarna samt tillgången till AF:s alla insatser för FK:s klienter/kunder. 

Eftersom behovet av samarbete mellan de olika myndigheterna aktualiserats inom projektet, har 

rutiner för samarbete och kommunikation dem emellan utarbetats. De skiljer sig från ordinarie 

verksamhet då klienten/kunden ibland kan användas som mellanhand i kommunikationen 

mellan myndigheterna, och handläggaren inte alltid vet om att klienten har kontakt med någon 

annan myndighet. En ytterligare fördel med UMiA var att klienten/kunden fanns kvar inom 

ramen för projektet oavsett vilken av organisationerna han/hon just för tillfället hade mest behov 

av kontakt med. 

 

”…man uppfattar ett ärende som avslutat när man har fått det till en annan 

myndighet…men det är ju inte färdigt…det är ju nån annan som ska göra allt. Så 

kanske man får tillbaka den sen för det visar sig ju att det var inte alls rätt avslut…och 

då får man ju börja om igen. Och det där har vi ju hållit på med i jättemånga år och 

det tar jättelång tid och man …spar ju ingen tid alls på det överhuvudtaget.”  

 

De problem som beskrevs med UMiA var dels att det tog lång tid att komma igång med arbetet i 

projektet, dels den omfattande administrationen som innebar stora kostnader i form av arbetstid 

för vissa av myndigheterna. Att igångsättandet av UMiA tog tid förklaras med behoven av att 

förankra projektet i de olika myndigheterna, anställa personal för att få ihop kompletta team 

samt behovet av att bli överens om gemensamma definitioner av begrepp som t ex 

funktionsnedsättning.  

 

”Avgörande för om man ska lyckas med samarbete oavsett om det är i projekt eller 

inte är ju att man har kompetens om vad andra myndigheter kan göra, vad har man 

för insatser och hur fungerar deras regler och lagar och så. För det är ju inte så att 

man ska informera om dom i detalj…det ska ju rätt myndighet göra, men man behöver 

känna till det för att annars kan man inte ens ställa frågan.”  

Tankar om implementering av UMiA 

Förslagen för vad som borde implementeras i ordinarie handläggning var dels på en 

övergripande organisatorisk nivå: som t ex en struktur som understödjer samarbete mellan 

handläggarna och mer tid för att hinna arbeta med klienter/kunder, dels på verksamhetsnivå: 

som t ex en attityd att inte lämna ifrån sig ärenden och känslan av att ha ett gemensamt ansvar 

med andra myndigheter.  
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”Det är väl det här nära samarbetet myndigheterna emellan, det är ju sånt som vi i 

alla fall ser ett jättestort behov av, för att alla har ju samma kunder och så jobbar vi 

ikring dom men inte tillsammans…”  

 

De olika myndigheternas chefer ansågs vara ansvariga för att besluta om hur arbetet inom 

myndigheten ska bedrivas och därmed också för en eventuell implementering av UMiA:s 

arbetssätt. Däremot kände ingen till om det pågick diskussioner om eventuell implementering 

inom de olika myndigheterna.  

 

4.6. Enkäter besvarade av medarbetarna 
Medarbetarenkäten skickades till UMiA:s samtliga 35 medarbetare varav 31 personer besvarade 

den (svarsfrekvens 88,5 %). Av dessa var 25 kvinnor och 5 män, en enkät saknade uppgift om 

kön.  

Bakgrund  

Majoriteten (81 %) av medarbetarna hade utbildning på högskola eller universitet, 16 % hade 

gymnasieutbildning eller motsvarande på Komvux.  Bland medarbetarna hade 40 % sin 

anställning inom FK, 27 % inom AF och 33 % inom kommunen. En enkät saknade uppgift om 

utbildning och organisationstillhörighet. Drygt hälften av medarbetarna arbetade 100 % i 

UMiA. 

Uppfattningen om samverkan utifrån erfarenheter av UMiA 

Samtliga medarbetare instämde helt eller delvis i att arbetssättet med tvärprofessionell 

samverkan gav bättre möjlighet till återgång i arbete/studier för deltagarna. Lika stor andel 

ansåg att samarbete med andra myndigheter innebar att medarbetarna kunde ge deltagarna i 

projektet bättre stöd. Majoriteten (97 %) av medarbetarna ansåg också att detta arbetssätt helt 

eller delvis leder till att rehabiliteringsåtgärder sätts in tidigare. Alla medarbetare ansåg helt eller 

delvis att samarbete med andra myndigheter/verksamheter innebär att de kan ge ett bättre stöd 

till personer med funktionsnedsättning.  

 

Medarbetarnas sammantagna bedömning av den tvärprofessionella samverkan som 

arbetsformen i UMiA innebär uppfattades som ”Mycket bra” eller ”Ganska bra” (se figur 8). 

 

 

 
Figur 8. Medarbetarnas bedömning av den tvärprofessionella samverkan  

som arbetssättet i UMiA innebär. 
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Stöd och uppmuntran till samarbete  

Samtliga medarbetare instämde helt eller delvis i att deras egen organisation uppmuntrade 

samarbete med andra organisationer. Kommunens medarbetare upplevde en tendens till att den 

egna organisationen uppmuntrade samarbete med övriga organisationer i högre grad än 

medarbetare från AF (p=0,056).  

Samarbete i praktiken 

Såväl det interna som externa samarbetet mellan FK, AF och kommunen ansågs ha fungerat bra. 

Det rådde en delad uppfattning bland medarbetarna kring hur samarbetet med vården hade 

fungerat: 50 % av medarbetarna uppgav att det fungerat ganska bra och 32 % att det fungerat 

dåligt (Figur 9). Uppfattningen om det att det fanns ett nära samarbete med näringslivet skiljde 

sig åt bland medarbetarna.  

 
Figur 9. Medarbetarnas upplevelse av samarbetet med andra inom  

ramen för projekt UMiA 

Spridning av nya lösningar 

En stor andel (70 %) av medarbetarna bedömde spridningen av nya lösningar och 

förbättringsidéer inom enheten som ”Ganska bra” eller ”Mycket bra”. Uppfattning om hur 

denna spridning fungerade utanför enheten gick dock isär, 39 % uppgav att det fungerat 

”Mycket bra” eller ”Ganska bra”, men 42 % ansåg att det fungerat ”Ganska dåligt” eller 

”Mycket dåligt”. Övriga ansåg att det inte funnits någon spridning.  

Egen kunskap och kompetensutveckling 

Kunskap om olika aktörers arbetssätt 

Majoriteten (79 %) av medarbetarna instämde helt eller delvis i att deras kunskaper om hur 

Hälso- och sjukvården arbetar med att stötta personer med funktionsnedsättning hade förbättrats 

genom projektet. Närmare 70 % av medarbetarna instämde helt eller delvis i att deras kunskaper 

om hur Habilitering och Hälsa arbetar med att stötta målgruppen hade förbättrats och 37 % 

instämde helt eller delvis i att deras kunskaper om hur skolan arbetar för det samma hade 

förbättrats.  
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Kännedom om funktionsnedsättningar och inverkan på arbetsförmåga 

Majoriteten (97 %) av medarbetarna instämde helt eller till viss del i att de hade god kunskap 

om hur olika funktionsnedsättningar påverkar förmåga att arbeta eller studera. Nästan alla (97 

%) medarbetare instämde även helt eller till viss del i att de hade god kunskap om hur 

arbetslivets förutsättningar påverkar möjligheten att arbeta för personer med 

funktionsnedsättningar.  

Bemötande 

Samtliga medarbetare instämde helt eller delvis i att de hade tillräcklig kompetens för att kunna 

ge personer med funktionsnedsättning ett gott bemötande, och majoriteten (87 %) instämde helt 

eller delvis i att deras organisation gav dem goda förutsättningar för detta. Hälften av alla 

instämde helt eller delvis i att de ibland kände sig osäkra i mötet med personer med 

funktionsnedsättning. Majoriteten (70 %) instämde inte alls i påståendet om att de kände att de 

gav personer med funktionsnedsättning ett sämre bemötande än vad de önskade erbjuda.  

Behov av kunskap 

De flesta medarbetare (60 %) hade inte fått någon utbildning bekostad av sin arbetsgivare 

rörande målgruppen under sin tid i UMiA. Medarbetarna rapporterade att de hade behov av att 

fördjupa sina kunskaper avseende bedömning av personers arbetsförmåga (38 %), bedömning 

av optimal längd och grad av sjukrivning/aktivitetsersättning/ersättningsform (24 %) samt 

utformning av förslag på rehabiliterande aktiviteter (31 %). Närmare en femtedel (19 %) ansåg 

sig ha ett stort eller ganska stort behov av fördjupade kunskaper för att ta ställning till när behov 

av kontakt med Hälso- och sjukvården föreligger. Inga skillnader avseende behovet av kunskap 

framkom mellan de olika organisationerna. 

 

Värdegrund och jämställdhetsperspektiv  

Bland medarbetarna från FK instämde majoriteten (83 %) helt eller till viss del i att de hade ett 

löpande värdegrundsarbete inom ordinarie verksamhet. Inom AF var motsvarande andel 38 % 

och inom kommunen 60 %. De flesta medarbetare (70 %) instämde helt eller till viss del i 

påståendet om att de organisationer som de samarbetar med utgår från samma värdegrund som 

man gör i den egna organisationen.  

Jämställdhet 

Drygt hälften (57 %) av medarbetarna instämde inte alls i påståendet om att arbetet i UMiA 

skiljde sig åt ur ett jämställdhetsperspektiv jämfört med ordinarie verksamhet. På påståendet om 

att förutsättningarna för deltagare i UMiA är olika på arbetsmarknaden beroende på kön svarade 

43 % av medarbetarna att de inte instämde i detta och 40 % uppgav att det inte visste. En stor 

andel (93 %) av medarbetarna instämde inte alls i påståendet om att bemötandet för deltagarna i 

UMiA är olika beroende på om man är man eller kvinna. Av medarbetarna instämde över 

hälften (67 %) helt eller delvis i att lokalerna i UMiA var tillgängliga för alla deltagare, FK 

instämde i detta i högre grad än övriga.   

Synen på ärenden relaterat till arbetssituationen i UMiA 

Kompetens och uppfattning om arbetssättet 

Övervägande delen av medarbetarna (88 %) svarade att det stämmer helt eller ganska bra att de 

har den kunskap och kompetens som behövs för att själv kunna ta ställning till om deltagaren 

ska komma ut i arbete eller studier. Kommunens medarbetare bedömde sig ha signifikant lägre 
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grad av kunskap och kompetens för att kunna ta denna ställning jämfört med medarbetarna från 

FK och AF (p<0,05).  

Idéutveckling  

Det fanns olika uppfattning avseende medarbetarnas möjligheter att prova nya idéer som har ett 

osäkert utfall. AF:s medarbetare instämde i högre grad i att de hade möjlighet att prova nya 

idéer som har ett osäkert utfall än FK:s och kommunens medarbetare (80 % jämfört med 50 % 

respektive 40 %). AF:s medarbetare uppgav i lägre grad än kommunens och FK:s, att ledningen 

i deras organisation uppmuntrade till nya idéer (p<0,01). 

Arbetssituation/arbetsmiljö 

Över hälften (63 %) av medarbetarna svarade att det inte stämde så bra eller inte stämde alls att 

de kunde påverka sin arbetssituation när förändringar genomförs. Detta gällde i högre grad för 

kommunens medarbetare (89 %) än AF:s (25 %) och FK:s (44 %) medarbetare. Av 

medarbetarna svarade 83 % det finns en samsyn på arbetssättet i UMiA. En lika stor andel ansåg 

även att hanteringen av sekretessbelagda uppgifter fungerade bra. FK anger i högre grad än AF 

och kommunen att hanteringen av sekretessbelagda uppgifter fungerade bra (p<0,01). 

Uppfattning om arbetet i UMiA 

Så gott som alla medarbetare (97 %) var eniga om att arbetssättet som bedrivits inom UMiA bör 

finnas kvar. En lika stor andel ansåg även att arbetssättet i UMiA väldigt mycket eller ganska 

mycket påskyndat deltagarnas återgång till arbete. Samtliga medarbetare instämde också helt 

eller delvis i att samordning och teamarbete mellan organisationerna förbättrade möjligheten för 

deltagaren att komma ut i arbete/studier.  

 

4.7. Kommentarer i medarbetarenkäten 
I medarbetarenkäten fanns utrymme för egna kommentarer avseende vad som varit bra och 

vilka svårigheter som funnits med UMiA. Totalt lämnade 28 personer kommentarer i enkäten.  

Positiva aspekter med UMiA 

Samverkan och samarbete 

När det gällde samverkan/samarbete så framgick det av kommentarerna att detta skapar trygghet 

för individen och möjlighet att få en helhetssyn i välfärdssystemet samt kunskap om andras 

verksamheter och regelverk. Denna kunskap bidrar till en förståelse för varandra.  

 

”Bredare kunskap om andra myndigheters verksamheter”... 

”Vi kan i projektet se hur systemet med att alla myndigheter som är iblandade kring 

en individ är delaktiga i planeringen skapar en trygghet för individen samt kunskap 

om och förståelse för varandras arbete myndigheter emellan.” 

”Fler kompetenser ger ett bättre stöd både för deltagare och för de professionella. 

 

Samarbetet uppfattades även bidra till bättre möjligheter för medarbetarna att utföra ett gott 

arbete, vilket även gynnar även deltagarna.  

 

”Samarbete med andra myndigheter ger bättre förutsättningar för mig att göra ett bra 

jobb och ger större resurser för deltagare.” 
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”Genom nära samarbete kommer deltagarna närmare arbetsmarknad/studier/rätt 

ersättning.” 

Teamarbete 

Arbetet i team innebär att beslutsvägarna blir kortare och att arbetet bli mer effektivt. 

Arbetssättet i UMiA bidrar även till utveckling och kompetensöverföring samtidigt som 

medarbetarna får en bredare kunskap om varandras verksamheter och vilka insatser de kan 

erbjuda. Teammötena ansågs även vara mer givande för deltagarna. 

 

”Närhet till tätt samarbete mellan olika myndigheter, något klienten tjänar på.” 

”Det spar tid då alla är på samma plats och handläggare slipper sitta och ringa runt 

till varje myndighet/verksamhet. Detta förkortar rehabiliteringstiden, vi kan snabbare 

komma igång med lämpliga åtgärder.” 

 

Genom att arbeta i team tar fler ansvar för individen. Handläggaren har en samordnande roll, 

vilket innebär färre kontakter för deltagarna.  

 

”Att arbeta i team gör att deltagaren inte behöver ta alla kontakter själv, det blir en 

samordnande funktion för handläggaren.” 

 

Det finns en uppfattning om att vårdkoordinatorn och arbetspsykologerna varit en tillgång i 

projektet. 

”Lättillgänglighet till arbetspsykolog och vårdkoordinator. Har varit stora resurser!” 

Deltagarna  

Medarbetarna uppgav att arbetet i UMiA innebar att medarbetarna hade färre ärenden, vilket 

gav mer tid och tätare kontakt med deltagarna. Detta möjliggjorde att medarbetarna fick en 

bredare förståelse och bild av deltagarnas problematik.  

 

”Mycket tid för deltagaren” 

 

Arbetet i UMiA möjliggjorde en individuell anpassning i förhållande till individen på olika sätt, 

dels hade medarbetarna större möjligheter att lyssna till och se individen och individens behov. 

Dessutom kunde bemötandet anpassas till individen.  

 

”Att det funnits en flexibilitet och inte varit så fyrkantigt, att man mer har kunnat 

anpassa aktiviteterna efter vad som faktiskt passar individen man har framför sig.” 

”Möjligheten att ge en sökande den tid, de resurser och det bemötande som den 

sökande har behov av.” 

 

Samarbetet inom UMiA möjliggjorde också att insatser kunde ges från de myndigheter som är 

till bäst stöd för deltagaren. Dessutom framhölls att medarbetarna var engagerade och måna om 

deltagarna. 

…” värnade om deltagarna”… 

Aktiviteter 

Även Supported Employment (SE) samt ”jag- stärkande” aktiviteter och arbetsförberedande 

aktiviteter var positiva faktorer med UMiA.  

 

”Möjlighet att erbjuda jag-stärkande aktiviteter till personer som är sjukskrivna eller 

behöver mer arbetsförberedande aktiviteter.” 
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Medarbetare kommenterade att UMiA kunde ge deltagarna möjligheter som de inte kunnat få 

inom ordinarie verksamhet. UMiA ansågs även ha bidragit till att påbörja processer hos 

individer, vilka annars kanske aldrig hade inletts. 

 

”Deltagarna har blivit "sedda" och därmed har en utveklingsprocess startat hos dem 

som troligen skulle ha blivit fördröjd/aldrig startats om de inte kommit med i 

projektet.”  

 

UMiA ansåg även ha haft andra värden än just återgång i arbete/studier: 

 

”Vi ger människor livet tillbaka genom våra insatser”. 

”I de ärende av mina som inte har nått hela vägen till arbete/studier under ett år har 

samtliga fått en högre livskvalité och har påbörjat sin resa till arbete/studier rätt 

rustade med rätt vård och jagstärkande aktiviteter i bagaget.” 

 

Även socioekonomiska aspekter liksom ekonomiska fördelar omnämndes: 

 

”Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det ovärderligt.” 

”Alla "kringelekrokomvägar" till att hitta rätt stöd/insats/ersättning kostar 

socioekonomiskt samhället och individen väldigt mycket och genom rätt stöd/guidning 

kan vi minska den kostnaden för individen och samhället.” 

Övrigt 

Övriga synpunkter som framfördes av medarbetarna var möjligheten att själv kunna styra sitt 

arbete och testa nya idéer. Medarbetare uttryckte även att arbetssättet i UMiA borde finnas kvar.  

 

”Det gynnar verkligen alla inblandade parter enligt min erfarenhet, vore verkligen 

dumt att inte ta tillvara på det.” 

”Det är jättebra och borde tas en nivå vidare till en samlokalisering. Kanske 

inrättandet av en ny typ av samverkande myndighet.” 

Negativa aspekter med UMiA 

Projektstart och arbetet 

Det fanns kommentarer om att det innan projektstart skulle ha genomförts en förstudie och att 

projektet skulle ha varit mer förberett innan det startades, däribland arbetsmetoden. Så som det 

nu var fick medarbetarna lägga tid på att ordna med olika saker och det tog tid för medarbetarna 

att hitta former för arbetet och att komma igång.  

 

”Förberedelserna var inte så bra innan projektet kom igång, när vi handläggare kom 

skulle vi utarbeta vårt arbetssätt, gruppaktiviteter, hitta praktikplatser, hitta lämpliga 

lokaler att ha möte i, hade detta varit klart när vi började hade vi kunnat komma 

igång snabbare.” 

”Det tog tid innan vi hittade bra samarbetsformer, mycket egenskapande.” 

 

Det fanns även en ovana vid att arbeta i projekt samt brist på etablerade kontakter. Dessutom 

hade det förekommit oklarheter kring handläggarnas uppdrag.  

 

”Oklarheter kring arbetsförmedlarens roll.” 
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Ledningen 

Synpunkter som framkom om projektledningen handlade om okunskap kring innebörden av 

olika arbetsuppgifter samt bristande förmåga att hantera personalfrågor. Dessutom hade det 

förekommit oenigheter inom ledningen. Ledningen ansågs även ha dröjt med att informera om 

förändringar.  

 

”Projektledningen var sen med att gå ut med förändringar, oftast visste ordinarie 

verksamhet det tidigare än vi som jobbar i UMiA.” 

 

I övrigt framgick att medarbetare hade upplevt att det saknats stöd från ledningen.  

 

”I mina team har samarbetsviljan funnits men projektledningen har inte utgjort ett 

stöd.” 

Samverkan/samarbete 

Avseende samarbetet och arbetsmetoden framgick att de saknats en gemensam grund för 

arbetet, vilket hade medfört att handläggarna arbetat på olika sätt.  

  

”Detta har lett till att det inte finns ett gemensamt arbetssätt, alla handläggare 

arbetar olika.” 

 

Det framkom svårigheter att påverka eller påskynda det arbete som utfördes av tjänstemän från 

andra myndigheter än den egna samt svårigheter avseende samsynen och samarbetet kring 

deltagarna. 

”Jag tror att det skulle ha behövts en betydligt tydligare förankring inledningsvis för 

att skapa samsyn kring målet och arbetssättet, vad det innebär att arbeta i team och 

hur rollen i linjen kanske skiljer sig från projektrollen.” 

”Att handläggare ibland kör sitt eget race som de gjort i ordinarie verksamhet utan 

hänsyn till projektets team och ytterligare möjligheter”. 

”Konkurrens kring att deltagaren är aktuell hos olika aktörer.” 

Representationen av olika organisationer   

Det fanns synpunkter på att kommunen inte hade någon representant i ledningen. Kommunens 

delaktighet saknades dessutom i flera områden, liksom medverkan av vården.  

 

”Kommunerna och sjukvården ej representerade i vårt område.” 

”Gärna att vården finns med också.” 

 

Dessutom framkom en uppfattning om att arbetsförmedlarna varit för få: 

 

”För få arbetsförmedlare, svårt att få hjälp av dem, jag fick själv sitta och ringa runt 

efter praktikplatser då arbetsförmedlare inte hade tid att hjälpa till.” 

”Det fattades resurser från arbetsförmedlingen - det var där flest deltagare önskades 

stöd i från.” 

 

Det delade ledarskapet medförde svårigheter för medarbetare från kommunen och AF.   

 

”Det kan vara svårt att få gehör för de insatser som föreslås via UMiA att förespråka 

för huvudorganisationen. Avsaknad av mandat.” 
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Dessutom framhölls att möjligheterna för medarbetarna att prova nya arbetssätt varierat 

beroende på organisationstillhörighet.  

 

”Att handläggare har olika mandat att testa nya metoder beroende på vilken 

myndighet man arbetar i.” 

Deltagarna  

Andra negativa aspekter som framhölls avseende det arbetslivsinriktade arbetet med deltagarna 

var att deltagares kontakt med vården var eftersatt: 

 

”Deltagarnas avsaknad av läkarkontakt. Ej uppdaterade intyg. Avsaknad av adekvat 

behandling.” 

 

Dessutom framfördes åsikter om att det var svårt att motivera deltagare och att det varit brist på 

arbetsträningsplatser.   

Övriga synpunkter 

Negativa aspekter var att medarbetarna inte fått någon utbildning eller handledning under tiden i 

projektet.  

”Jag saknar internutbildning, utbildning om målgruppen för att få ännu bättre 

förståelse och kunna ger ett ännu bättre bemötande.” 

 

Arbetet i UMiA hade även svårigheter med logistik, mycket resande för en del medarbetare 

samt bristande tillgång till lokaler.   

 

”Medarbetare som inte jobbar lokalt har långa restider och detta påverkar hela 

teamet när möten ska bokas etc.” 

”När jag har arbetat utanför min organisation har jag inte kommit åt mitt 

verksamhetssystem vilket har varit problematiskt.” 

 

I övrigt kommenterades att arbetet i UMiA inneburit mycket administrativt arbete, där det 

ibland hänvisades till ESF. 

  

”För mycket och vissa lite krångliga administrativa uppgifter som ska redovisas till 

ESF.” 
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5. Diskussion 

5.1 Måluppfyllelse 
Utvärderingen visar att unga vuxna från projektets målgrupp (med aktivitetsersättning, 

sjukskrivna minst 180 dagar, aktivitetsstöd eller försörjningsstöd från kommunerna) kan komma 

in i eller tillbaka till arbetslivet om FK, AF och kommunen samt vården samarbetar med en 

gemensam målsättning. Därmed har projektet uppfyllt huvudmål 1. Även huvudmål 2 får anses 

vara uppnått då arbetet i UMiA präglats av samverkan mellan myndigheter vilket uppfattats ha 

haft ett mervärde för såväl deltagare som medarbetare. 

Resultaten gällande delmål 3, att 90 % av deltagarna skulle ha genomfört en kartläggning och 

utformat en handlingsplan, samt delmål 4, att 80 % av deltagarna skulle ha deltagit i någon 

aktivitet, har analyserats utifrån den statistik och dokumentation som registrerats i 

projektplatsen och avslutningsdokumentationen. Resultatet visar att ca 70 % av deltagarna har 

genomfört en kartläggning med medföljande handlingsplan samt att ca 90 % av deltagarna har 

deltagit i någon form av aktivitet som erbjudits genom projektet. Aktiviteten har varit kopplad 

till någon av de fyra faserna i UMiA-processen.  

 

Projektet har även uppfyllt delmål 5 då 70 % av de som besvarat uppföljningsenkäten uppgav 

att de hade stora chanser att få ett arbete inom 1 år. Avslutningsdokumentationen visade att 31 

% av projektets deltagare påbörjat arbete eller studier när de avslutades i projektet. Det innebär 

att projektets delmål 6, om att 20 % av deltagarna skulle ha fått anställning eller studier, 

uppfyllts med marginal.  

 

Utvärderingen visade också vikten av de arbetslivsinriktade aktiviteter som bedrevs under den 

avslutande fasen i projektets arbetsprocess (Arbetslivsinriktad fas), då deltagare som påbörjade 

arbete eller studier hade signifikant högre antal genomförda timmar i denna fas än de deltagare 

som inte påbörjat arbete eller studier när de avslutades i projektet.   

 

Det insamlade materialet från Projektplatsen och avslutningsdokumenten visade att en satsning 

på arbetslivsinriktade åtgärder gav flest personer ut i arbete. De personer som rekryterats från 

AF hade mest antal timmar i den Arbetslivsinriktade fasen, vilket kan bero på att de stod 

närmast arbetsmarknaden redan vid inklusion i projektet.  

 

Data från Projektplatsen påvisade också skillnader mellan olika deltagare för den mobiliserande 

fasen och att personer som inkluderats från kommunen hade flest antal timmar i denna fas. De 

skillnader som framkommer avseende antal timmar i de olika faserna visar på vikten av 

individualiserade insatser och att målgruppen behöver olika typer av insatser beroende på var de 

kommer ifrån och vilka problem de har.    

 

5.2 Övriga resultat  

Deltagarnas perspektiv 

Intervjuerna visade att deltagarna i projektet var positivt inställda till UMiA och att majoriteten 

tyckte att de fått sina behov för att uppnå sina mål tillgodosedda. Detta fynd stärks av data från 

den enkät deltagarna fyllde i vid inklusion och avslut i projektet och som visade att deltagarna i 

interventionsgruppen i uppföljningsenkäten hade en signifikant ökning av tilltron till nyttan av 
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insatser från UMiA. För flera av deltagarna var det främsta målet att få hjälp till praktikplats, 

arbete eller studier. För andra var det viktigaste att få hjälp att bryta isolering, att aktivera sig 

och få kontakt med andra människor. Det mest betydelsefulla med UMiA var det goda 

bemötandet från projektets medarbetare, den kontinuerliga kontakten med handläggaren, att 

deltagaren hade en huvudhandläggare som informerade och skötte kontakten med övriga 

myndigheter vid behov samt samarbetet mellan FK och AF. Intervjuerna visade också att 

deltagarna upplevde att de fick stöd från medarbetarna och att de tyckte att projektet var 

anpassat till individen. De aktiviteter som erbjöds inom projektets ram gav möjlighet till social 

träning och kunde leda till arbetsträning och praktikplats. De deltagare som ingick i 

gruppaktiviteter eller kurser fick möjlighet att träffa andra människor i liknande situation som 

de själva vilket fungerade som en bekräftelse på att man inte var ensam med sina svårigheter 

eller problem. Det innebar också en möjlighet att få stöd och råd om hur olika situationer kan 

lösas även från de övriga deltagarna. 

 

Trots att de flesta var nöjda med deltagandet i UMiA och de olika aktiviteter och kurser som 

erbjöds inom projektets ram, så fanns det även en del missnöje. Några deltagare hade svårt att få 

kontakt med sin handläggare. Andra hade velat få mer träning i hur man skriver CV eller 

genomför en anställningsintervju, de hade velat ha fler arbetsplatsbesök och studiebesök samt 

mer möjligheter till social träning. De personer som hade hoppats på, men inte fått praktikplats 

eller arbete, var besvikna på detta.   

 

Medarbetarnas goda bemötande visade sig även i de enkäter projektets deltagare besvarade, och 

deltagarna i interventionsgruppen var mer nöjda med kontakten med handläggaren än 

kontrollgruppen var. Enkäterna visade också att oro för ekonomin minskade, främst hos de 

kvinnor som rekryterats till projektet från AF och kommunerna. Däremot framkom ingen 

skillnad i självupplevd hälsa från inklusion till avslut i projektet, men kvinnorna som rekryterats 

från kommunen hade ökat sin nivå av vardagsmotion och männen som rekryterats från FK och 

AF hade ökat sin förmåga att utföra hushållsarbete vid avslut i projektet jämfört med vid 

inklusion.  

 

Self-efficacy (dvs individens tilltro till sin egen förmåga) visade en signifikant ökning vid avslut 

i projektet jämfört med vid inklusion, och speciellt kvinnorna som rekryterats från 

kommunerna. Det kan innebära att projektets uppläggning fungerar bra för att stärka de 

kvinnliga deltagarna, men inte i lika hög grad männen. Däremot hade deltagarna generellt ökat 

antal timmar de trodde att de skulle kunna arbeta från i genomsnitt 5 timmar till 6,8 timmar vid 

avslut i projektet. De deltagande kvinnorna stod för den högsta ökningen (från 4,2 timmar till 

6,7 timmar vid avslut). 

Medarbetarnas perspektiv  

Vid tidpunkten för gruppintervjuerna med medarbetarna framgick att de med tiden funnit ett sätt 

att arbeta inom projektet. Aktiviteterna och den täta kontakten med deltagarna, som 

möjliggjordes genom att medarbetarna hade mer tid för varje deltagare, ökade möjligheten att få 

en helhetssyn av varje deltagares situation och behov. Detta gav en bättre förståelse för den 

enskilda deltagaren och därmed bättre möjligheter att erbjuda rätt insatser. Den individuella 

inriktningen på arbetet gjorde också att deltagarna fick närma sig arbetsmarknaden i sin egen 

takt. Andra positiva faktorer med UMiA var kortare beslutsvägarna samt att samverkan och 

samarbete med andra myndigheter bidrog till kunskap om hur de arbetade.  

 

Tillgången till en vårdkoordinator ansågs av medarbetarna vara unikt med UMiA. Medarbetarna 

och vårdkoordinatorn hade ett nära och fungerande samarbete. Vårdkoordinatorn fungerade som 

ett stöd genom att förmedla medicinska kunskaper och handleda medarbetarna i olika ärenden 

samt att förmedla vårdkontakter åt deltagarna.  
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Arbetspsykologerna ansåg att deras kompetens inte tillräckligt togs tillvara inom projektet och 

att det inte utarbetades rutiner för när, och i vilka fall, kontakt med arbetspsykologerna skulle 

tas. Det bekräftades av medarbetarna som beskrev att de använde sig av arbetspsykologernas 

kunskaper i olika omfattning. Det finns även en otydlighet bland både medarbetare och 

arbetspsykologerna själva kring vad som egentligen ingick i deras uppdrag.  

 

De svårigheter inom UMiA som framkom när medarbetarna intervjuades var att förberedelserna 

inför projektstart fungerade mindre bra och att det tog lång tid innan projektet kom igång, 

bristfällig hantering av personalfrågor, brist på lokaler, dåligt teamarbete i projektgruppen samt 

svårigheter att påverka och påskynda det arbete som utfördes av medarbetare från andra 

myndigheter än den egna.    

Samverkansgrupperna  

Deltagarna i samverkansgrupperna ansåg att det viktigaste med UMiA var samverkan både 

inom och mellan de medverkande myndigheterna, och ett fungerande teamarbete. Förutom att 

deltagarna i UMiA fick stöd och rätt insatser, förväntades UMiA bidra till ett förbättrat 

samarbete mellan medverkande myndigheter även på en mer övergripande nivå. 

Samverkansgrupperna skiljde sig dock åt gällande kunskapen om UMiA och hur UMiA kan tas 

tillvara som en resurs.  

 

5.3 Slutsats 
Både deltagare och medarbetare är i stort sett nöjda med verksamheten inom UMiA och 

projektet har uppfyllt sina målsättningar. Viktiga framgångsfaktorer var samarbetet mellan 

handläggare från olika myndigheter, det goda bemötandet och det individualiserade arbetet. En 

förutsättning för det individualiserade arbetet som nämndes av både deltagare och medarbetare, 

var möjligheten att ha tillräckligt med tid och tålamod för att vänta in och skapa en relation till 

deltagarna. Genom handläggarnas deltagande i olika aktiviteter tillsammans med projektets 

deltagare, hade handläggarna också möjlighet att ta del av hur individen fungerade i en mer 

”vanlig” miljö och situation. Med den kunskapen om deltagaren, i kombination med den goda 

relationen som byggdes, ökades möjligheterna att lära känna deltagarna och få kunskap om 

deras resurser och behov. Detta underlättade i sin tur valet av adekvata insatser för den specifika 

individen. Inom projektet fanns förutom handläggarna, även tillgång till resurser som 

vårdkoordinator och arbetspsykologer. Dessa resurser var en viktig del av projektet framgång 

genom att de bidrog med sina specifika kunskaper och resurser till stöd för både deltagare och 

medarbetare. 

Projekt UMiA framstår som en verksamhet som utmanar ordinarie arbetssätt, både genom sin 

konkreta samverkan och genom en friare handläggning. Medarbetarna i projektet har tillåtits 

möta deltagarna på deras villkor vilket har inneburit möten på andra platser än på myndigheten, 

och där medarbetarna varit mer tillgängliga än vad som är vanligt i ordinarie verksamhet. Möten 

har skett tätare och har även kunnat fokusera på områden som legat utanför ordinarie 

verksamhet, som till exempel boendesituationen och kontakter med vårdgivare.  

Gruppen unga med funktionsnedsättning som inte studerar eller arbetar utgör en utsatt grupp i 

samhället. Projektet UMiA har visat att med samverkan och samarbete mellan olika berörda 

myndigheter, ett bra bemötande, tid och kunskap om individen samt ett individualiserat och 

flexibelt arbetssätt utifrån de behov som individen har, kan fler personer i målgruppen komma 

in i eller tillbaka till arbetslivet.  



UPPSALA UNIVERSITET Slutrapport UMiA 

  

 2014-10-17 Dnr 2014/189 

 

61 

 

Implementering 

Om projektets resultat ska få en mer långsiktig effekt krävs en övergripande och gemensam 

samverkan mellan de aktuella myndigheterna som på ett tydligt sätt fungerar som stöd för att ta 

tillvara och implementera projektets erfarenheter och arbetsmetoder. På individnivå behöver 

insatser och handlingsplaner utvecklas med bakgrund i individens behov snarare än i 

myndigheternas arbetsprocesser. Medarbetare från de olika myndigheterna bör ha ett 

gemensamt ansvar för ärenden, samt ges tillräckligt med tid för att ha möjlighet att arbeta 

intensivt med individer som har behov av det. 

När medarbetarna valde vilka faktorer de ansåg borde implementeras i ordinarie verksamhet var 

det arbetsmetoder som teammöten, det nära samarbetet mellan medarbetare från olika 

myndigheter, det öppna och nära sättet att arbeta med projektets deltagare, mer tid per ärende 

för de individer som behöver det samt inte minst det gemensamma ansvaret mellan 

myndigheterna. 

 

Resultatet från denna utvärdering bör diskuteras i relation till hur myndigheter bör fungera där 

ett individorienterat arbetssätt står i kontrast till ett standardiserat arbetssätt, där fokus är på 

myndighetens behov snarare än individens. För att ett individorienterat arbetssätt ska kunna 

användas krävs dock dels stödjande organisatoriska förutsättningar avseende tid och samarbete 

med andra myndigheter, dels att handläggarna har tillräcklig kompetens och kunskap om 

målgruppen och deras behov. 
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