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Abstrakt: 

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats har varit att fokusera på Projekt MatchningsArena 

Timrå, ett pilotprojekt i Timrå kommun för myndighetssamverkan i rehabilitering av de 

särskilt utsatta, de som står längst bort från arbetsmarknaden och vars komplexa problem och 

hjälpbehov kräver mer än myndigheterna individuellt klarar av att ge. Informationen om detta 

projekt har inhämtats dels via dess publikationer på www.esf.se och www.timra.se,  men även 

genom samtal och intervjuer med medarbetarna och en enkätundersökning till deltagarna. 

Tidigare samverkansprojekt och forskning kring ämnet har legat till grund för en jämförelse 

mellan MatchningsArenan och tidigare försök och erfarenheter. Det har visat sig att 

myndighetssamverkan dels är en gammal företeelse, dels att denna företeelse i modern tid 

blivit mer eller mindre nödvändig för att kunna ge de individer som har sammansatta problem 

och står långt ifrån arbete den hjälp som berörda myndigheter ska kunna ge. För att en sådan 

samverkan ska fungera krävs att man gemensamt ser till individen och utgår ifrån dennes 

behov, motiverar och stärker dennes självkänsla och behåller individen i fokus så att han eller 

hon själv upplever sig vara delaktig i och ”äga” sin rehabiliteringsplan. Jämförelser mellan 

MatchningsArenan och tidigare projekt visar att man ligger väl i framkant vad gäller att 

förverkliga de delar som saknats och efterfrågats i tidigare projekt, men att det som alltid 

finns mer att utforska och lära sig av.  
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1. Inledning    

1.1 Bakgrund 

Samhällsutvecklingen har gett ett allt tuffare klimat för dem som står utanför 

arbetsmarknaden och samtidigt gjort det svårare för dessa människor att ta sig in i arbetslivet. 

På arbetsmarknaden är konkurrensen hög vilket gör det mycket svårt för de individer som 

tillhör de mest utsatta att ta sig fram. Många kommer inte alls in och kan då inte heller 

försörja sig själva. I stället fastnar de i utanförskap och blir kvar där, dels på grund av ändrade 

regler i social- och arbetslöshetssystemet, dels på grund av att nya lagar har skapats för att 

begränsa möjligheterna att klara sin försörjning genom sjukersättning eller ekonomiskt stöd. 

Kommun och stat har även blivit hårdare i sin implementering av dessa regler. Den enskilde 

individen möts av höga krav på att leva upp till samhällets motkrav och förväntningar för att 

”förtjäna” hjälp, stöd och vägledning. För samhället innebär detta en ökad ekonomisk 

belastning samt ett ökat krav att kunna bemöta och hantera dessa individer på ett bra sätt för 

att hjälpa dem komma närmare arbetsmarknaden och bli självförsörjande, (Projekt 

MatchningsArena Timrå, 2010).  

1.2 Syfte 

Syftet är att samla och sammanställa material av och om Projekt Matchningsarena Timrå för 

att se en förståelse för hur projektet fungerat och vad det uppnått hittills. Detta utifrån 

personalens och deltagarnas syn på projektet samt utifrån Matchningsarenans egna mål. 

Då projektettiden är 2009-08-18 – 2012-08-15 befinner man sig då denna uppsats skrivs 

halvvägs genom projektet.  

Syftet med denna c-uppsats är även att för Mittuniversitets räkning göra en delutvärdering av 

projektet ur ett brukarperspektiv.  

 

Frågeställningar 

1. Är detta arbetssätt meningsfullt för deltagarna? 

2. Ger det goda resultat med att föra människor närmare egen försörjning? 

3. Kan det anses framgångsrikt utifrån projektanställda och projektdeltagare vad gäller 

att motivera, utveckla och stärka utsatta individer? 

4. Upplever deltagarna att myndigheterna blir mer tillgängliga och lättare att nå och 

kommunicera med då de samverkar än då de arbetar var för sig på traditionellt sätt?  
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5. Ökar samverkan kundernas samlade intryck av ett gott bemötande? 

 

1.3 Metod 

En betydande del av uppsatsen består av en genomgång av relevant forskning och erfarenheter 

rörande myndigheters samverkan för de särskilt utsatta. Det vill säga de som står längst ifrån 

arbetsmarknaden och vars komplexa problemsituationer kräver rehabiliterande åtgärder från 

flera myndigheter.  

 

Materialet om Projekt MatchningsArena Timrå1 kommer främst från själva projektet via 

projektledaren, koordinatorerna och även deltagarna själva i form av en enkätundersökning. 

En del material har även kommit in via författarnas handledare på Mittuniversitetet och 

sökningar på Internet.  

 

Med hänsyn till etiska regler samt gällande sekretesslagstiftning har MatchningsArenan skött 

adresslistor samt kuvertering av enkäterna vid utskick till projektets deltagare.  

 

På MatchningsArenan har projektledaren lånat ut sin tid för informerande samtal och 

besvarande av frågor vid mer än ett tillfälle. De tre matchningskoordinatorerna intervjuades 

och deltagarna frågades genom en enkät2 som skickades ut till alla nu deltagande i projektet 

samt alla dem som varit inskrivna men nu lämnat det samma, totalt 159 personer.  

 

Enkäten skickades ut två gånger för att generera så många svar som möjligt. Resultatet av 

dessa båda utskick blev dock att endast 47 personer valt att delta i undersökningen. På grund 

av det låga deltagandet gjordes en bortfallsanalys vilken återfinns i uppsatsens femte kapitel.  

 

De projekt, utredningar och avhandlingar som sedan användes för att ge insikt i tidigare 

erfarenheter och forskning i ämnet valdes utifrån relevansen och överensstämmandet med 

Projekt MatchningsArenan Timrås avsedda funktioner och mål. 

 

 

 

                                                 
1 Ofta kallat MatchningsArenan. 
2 Se Bilaga 1B 



 

sida 7 

Birgitta Naapanki, Charlotte Svengren  

2. Samverkan mellan myndigheter, tidigare forskning 

2.1 Myndighetssamverkan - bakgrund3 

Under 1990-talet hamnade samverkan mellan offentliga myndigheter i politiskt fokus, då 

detta kommit att ses som en nödvändighet i dagens välfärdssystem. Ett välfärdssystem som 

under de senaste tio åren gått mot allt större organisationer (centralisering), och ramlagar där 

man tidigare haft ett system med detaljerade lagar. Dessa förändringar medförde att det blev 

svårare att hjälpa individer med sammansatta behov, (Socialstyrelsen, 2001). 

 

Samverkan mellan myndigheter är i sig inget nytt utan har funnits lika länge som 

välfärdsstaten själv. Men om samverkan tidigare varit ett hjälpmedel i vissa situationer 

myndigheter emellan har det i och med denna förändring snarare blivit en nödvändighet, 

(Danermark & Kullberg, 1999). 

 

Under 1990-talet och början av 2000-talet genomfördes flera nationella försök till 

samverkansmodeller. Bland annat: FRISAM 1996-2000 och SOCSAM 1994-2004. 

Dessa försök syftade i allmänhet till att pröva om samverkan kunde skapa välfärdsvinster 

både för samhället och för den enskilde. Samverkansprojekten innebar att man genom 

gemensamma resurser från olika organisationer kunde samordna bedömningar och åtgärder 

med syftet att få en effektivare rehabilitering som skulle hjälpa människor till arbete. 

 
Danemark & Kullberg (1999) påpekar att det är viktigt vid studier av ett samverkansprojekt 

att se och försöka förstå det som en process i stället för att granska huruvida det fungerar eller 

inte fungerar som det var tänkt.  

 

Regeringens engagemang och fokus på samverkansmodeller och deras nytta i arbetet med att 

hjälpa gruppen särskilt utsatta i samhället visar sig bland annat i SOU 1996:85 som beskrivs 

senare i detta kapitel, samt i Samverkanspropositionen 1996/97:63. Unikt med denna 
                                                 

3 Begrepp och förkortningar 
AMI - Arbetsmarknadsinstitutet, verksamt främst under 1990-talet för att komplettera arbetsförmedlingens 
service med bl.a. vägledning, praktik, träning och rehabilitering 
(FINSAM - finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Dvs. mellan Försäkringskassa, 
Arbetsförmedling, landsting/region och kommun. 1993-1997) 
FRISAM – Försöksprojekt för myndighetssamverkan inom rehabiliteringsområdet, tänkt att fungera på frivillig 
basis. 1996-2000 
SOCSAM - Lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård 
och socialtjänst. 1994-2004 
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proposition är bland annat att utsatta grupper lyftes fram, att frivillighet sågs som 

utgångspunkten och att gemensamma lokala mål skulle formuleras och omsättas i 

verksamhetsplaner på lokal, regional och central nivå. I samband med detta skulle även 

momentet utvärdering intensifieras. I denna proposition förmedlades även att särskilda medel 

skulle avsättas till försäkringskassan (FK) och användas för att stimulera samverkan. Dessa 

pengar fick FK tillgång till från 1998, (Socialstyrelsen, 2001). 

 

I regeringspropositionen  2002/03:132, Finansiell samordning (FINSAM) presenterade 

regeringen förslag på en permanent finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. 

Denna riktar sig till de särskilt utsatta.  

Målgruppen för den föreslagna finansiella samordningen utgörs av människor som har så 

sammansatta och komplicerade problem att de är i behov av samordnade 

rehabiliteringsinsatser från flera aktörer för att uppnå förmåga att försörja sig genom eget 

förvärvsarbete. Ur Sammandrag, Prop. 2002/03:132, (2003).  

 

Insatser och arbetssätt måste utformas efter varje individs enskilda behov för att vara 

effektiva, (Socialstyrelsen, 2001). 

 

2.2 Myndighetssamverkan i tiden, Projektet Förenade krafter i Helsingborg 

Hultberg och Petersson (1999), skriver om projektet Förenade krafter som genomfördes i 

Helsingborg mellan 1996 och fram till sista december 1998.  Förenade krafter var ett 

myndighetssamarbete i projektform mellan AMI, försäkringskassan, socialtjänsten och 

arbetscentrum i Helsingborg. Målgruppen var de socialt handikappade, psykiskt 

arbetshandikappade, långtidssjukskrivna, långvarigt bidragsberoende arbetslösa, och 

samtidigt medicinskt färdigbehandlade.  

Projektdeltagarna kunde ingå i flera av målgrupperna och projektets inriktning var att 

rehabilitera utsatta grupper på arbetsmarknaden för att få dessa till arbete.  

 

Projektet upprättade en gemensam handlings- och försörjningsplan för individens fortsatta 

yrkesinriktade rehabilitering. Man arbetade för att gemensamt rusta enskilda individer i 

målgruppen genom kompetensutveckling, arbetsträning, social träning, motivationsinsater, 

arbetsvägledning, söka-jobb-aktiviteter mm. Förenade krafter skulle också erbjuda deltagande 
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individer arbete, yrkesinriktad utbildning eller kompetensutveckling i nämnda ordning, 

(Hultberg och Petersson, 1999). 

Deltagarna som Förenade krafter riktade sig till var och är en bidragstung grupp i samhället. 

Välfärdsstatens och socialpolitikens förmåner har med tiden ökat krav på att individen skall 

ha ett arbete för att få förmåner som sjukpenning, föräldrapenning och barnomsorg.  

Innan projektet kom till fastnade dessa individer ofta i rundgång mellan myndigheterna. 

Genom att samverka kunde myndigheterna nu istället följa individen under projekttiden, 

(Hultberg och Petersson,  1999). 

Projektets mål, struktur och utvärdering 
 
Förenade krafter i Helsingborg strukturerades så att man hade en styrgrupp, insluss,  

arbetscentrum och utsluss.  

Hos Inslussen utfördes kartläggningen av deltagarna av personal från samtliga samarbetande 

myndigheter. Därefter skrevs gemensamt en individuell handlingsplan och en lämplig 

rehabiliteringsåtgärd togs fram. Insatsen kunde vara arbetsträning, social träning, teoretisk 

träning, vägledning eller motivationsinsatser. Insatserna från arbetscentrum kompletterades 

med en platsförmedling på arbetscentrum så kallad utsluss. Utslussen hade i uppgift att hitta 

arbeten ute på företag och bistå projektdeltagarna. Personalen i utslussen kom från AMI, 

(Hultberg och Petersson,  1999). 

 

Styrgruppen hade det övergripande ansvaret och bestod av chefsrepresentant från respektive 

myndighet; AMI, försäkringskassa, socialtjänst och arbetscentrum. Deltagare skickades till 

projektet från AMI, försäkringskassa och socialtjänst, (Hultberg och Petersson, 1999). 

 

Utvärderingen genom fyra olika studier av projektet Förenade krafter gjordes av 

statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet. För att se om de kvantitativa målen 

uppnåtts gjordes en resultatstudie. För att se hur samarbetet med myndigheterna fungerat 

gjordes en organisationsstudie. Man ville se vilka faktorer som förklarar framgångar och 

motgångar i förhållande till målen. Deltagarstudien gjordes i två delar där deltagarnas 

handlingsplaner granskades för att se vilka målgrupper och problemsituationer individerna 

som deltagit i projektet tillhört samt genom en enkät som skickades till alla som genomfört 

projektet. Deltagarna fick svara på frågor om hur väl de tycker projektet lyckats. Enkäten 

kompletterades med några kvalitativa deltagarintervjuer.  
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Den kvantitativa deltagarenkäten har kompletterats med en studie där sex deltagare valdes ut 

för en kvalitativ intervju.  Samtliga skulle ha passerat ut ur projektet till studier, starta eget 

bidrag eller arbete.  Syftet med detta var att få reda på hur projektdeltagarnas förhoppningar 

och behov uppfylldes, Hultberg och Petersson (1999). 

 

Den ekonomiska studien gjordes för att se om projektet medfört merkostnader jämfört med 

ordinarie arbetsmodeller utan samverkan. Utvärderingen skulle också ta reda på om Förenade 

krafters uppgift blivit verkställd och lyckats. Slutrapportens syfte var att ta fram det som varit 

hinder i projektet och det som har fungerat bra för att förbättra liknande verksamheter, 

(Hultberg och Petersson,  1999). 

 

Bortfallsanalys 
 
Problem som uppstått är dels att något färre än hälften svarade på enkäten viket inte ger 

vetenskapligt säkert resultat. Man beslutade ändå att använda materialet och gjorde en 

bortfallsanalys i samband med redovisningen. Bortfallsanalysen jämför de ”lyckade” 

deltagarna som svarat på enkäten med de ”lyckade” som inte svarat på enkäten för att få fram 

en bild av hur säkra resultaten från deltagarenkäten är. I gruppen lyckade ärenden, 105 

deltagare ingår 55 deltagare som projektet tog över vid starten. Dessa individer har inte 

genomgått  kartläggning eller handlingsplan eftersom de redan var aktiva i arbetscentrum eller 

yrkesrehabilitering inom försäkringskassan. Av gruppen lyckade ärenden återstår 50 individer 

som  genomgått kartläggning och har en handlingsplan.  I gruppen är det 30 personer som inte 

svarat på enkäten och dessa är det ursprungliga föremålet i bortfallsanalysen. 

Bortfallsanalysen visade att gruppen med störst svarsfrekvens kom från försäkringskassan, 

den grupp som haft sjukpenning eller rehabiliteringsersättning har i högre grad svarat på 

enkäten jämfört med gruppen från AMI och Socialtjänsten. En geografisk skevhet visar sig 

genom att en majoritet av grupper boende på Norr och i Ödåkra har svarat samt en majoritet i 

Centrum och Ramlösa inte svarat. En majoritet av männen har inte svarat samt en majoritet 

kvinnor har svarat.  

Deltagare med högre utbildning har svarat i större utsträckning jämfört med dem med lägre 

utbildning.  En majoritet av dem som inte svarat hittades bland dem som haft annan 

försörjning vanligen a-kassa. Av yrkesgrupperna är det individer med högskole- och 

specialistkunskap som visat högst svarsfrekvens jämfört med dem med lägre eller ingen 

utbildning med yrken inom jordbruk, skogsbruk och fiske.  Individer som fått stöd från 
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Socialtjänsten visar lägre svarsfrekvens jämfört med dem som fått stöd från 

Försäkringskassan och AMI. 

 

Färre än hälften svarade på enkäten viket inte räcker för ett vetenskapligt säkert resultat. Man 

beslutade ändå att använda materialet och gjorde en bortfallsanalys i samband med 

redovisningen.  

Målet för projektet avvek relativt mycket från slutresultatet enligt tabell nedan, (Hultberg och 

Petersson, 1999). 

 

Slutprestation i 

relation till de 

planerade målen 

Projektets mål 

 

Antal personer 

Slutresultat  

 

Antal personer 

 

Kartläggning  1980 574 

Arbetscentrum  

Utsluss 

Arbetsprojekt  

Återremitterade 

Förtidspension 

Förrehabilitering 

1500 383 

Arbete  

Utbildning 

Starta eget bidrag 

750 105 

Totalt 4230 1062 

 

De anställdas syn på projektet och dess utvärderingsresultat. 
 
Enligt medlemmarna i organisationen berodde slutresultatet på problem i 

rehabiliteringsprocessen, deltagarnas komplexa situation och en oklar styrning från ledningen. 

Medlemmarna var både kritiska och positiva till resultatet. Kritiken riktades uteslutande mot 

projektets struktur och styrning. Några av förklaringarna till resultatet berodde enligt dem på 

saknaden av ett större utbud av rehabiliteringsaktörer. Projektet skulle också ha varit 

samlokaliserat för att ge känslan av en organisation med en ny struktur istället för en förening 

av de befintliga. Man hade också åsikter om projektledaren som skulle ha varit med från 
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början och ha ett starkt mandat. Medlemmarna ansåg att projektet var för stort och hade 

otydliga mål och en alltför oklart definierad målgrupp. De uttryckte också behov av 

alternativa åtgärder i form av sysselsättningsprojekt. En del medlemmar ansåg att resultatet 

var bra i jämförelse med de förutsättningar de hade. Andra positiva resultat är att de 

samverkande myndigheterna lärt känna varandra, varandras regelverk och kultur. 

Medlemmarna ansåg också att den gemensamma kartläggningen kunde förbättras genom 

samlokalisering, (Hultberg och Petersson,  1999). 

Deltagarnas syn på projektet enligt utvärderingsresultat 
 
Majoriteten av projektdeltagarna var mer nöjda med tidigare insatser från Ami, 

försäkringskassa och socialtjänst då de agerat var för sig. Mer än hälften av deltagarna hade 

permanenta fysiska hinder. Av dem som fullföljt projektet var två tredjedelar nöjda med 

kartläggningen. Många ansåg också att projektet hade en viktig social mening genom att ha 

någon att prata med. De flesta av deltagarna var hoppfulla om att få arbete efter projektet, två 

tredjedelar såg inte heller något hinder för att kunna få arbete. De flesta ansåg att de hade ett 

bra stöd från sin omgivning, exempelvis från partner eller barn. Bland myndigheterna var 

stödet från AMI:s handläggare rådande. Det viktigaste målet för deltagarna var att få ett arbete 

eller studera, några hade också tankar på att starta eget företag. Det fanns också missnöje mot 

projektets insatser för hjälp till arbete men de flesta deltagare hade upplevt projektdeltagandet 

som positivt. De kvalitativa intervjuerna visade att för hälften av dem hade förhoppningen om 

ett arbete uppfyllts. Två personer önskade att inslussen skulle hjälpa dem med lämpligt yrke 

vilket inte infriades. Deltagarna hoppades att utslussen skulle hjälpa dem med arbete eller 

utbildning och där visade resultatet att hälften av deltagarna var nöjda och hälften mindre 

nöjd.  Alla sex deltagare uppger att de fått arbete men hälften säger att de ordnat detta på egen 

hand. Deltagarna uppfattar dock projektet som sysselsättning vilket inte är projektets syfte, 

(Hultberg och Petersson,  1999). 

  

2.3 Samverkans förväntade inverkan i offentlig sektor 

I statens offentliga utredning nr 85 år 1996 gjordes en sammanställning av samverkans för- 

och eventuella nackdelar inom den offentliga sektorn. Denna visade på att man har mycket att 

vinna på samverkan då de olika organisationerna får mycket lättare att nå målet med att 

rehabilitera människor tillbaka ut i arbete och samtidigt ge dem ett värdigare liv. Redan då, 

1996, fann man att flera organisationer på lokal nivå redan samverkade med mycket positiva 
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resultat. Man konstaterade även att det inte enbart var brist på pengar som hindrade ett större 

bruk av samverkan, utan att det regelsystem som reglerar vem som får använda de 

ekonomiska medlen också satte hinder i vägen Man kom fram till att det är inte nödvändigt att 

göra en sammanslagning av resurser för att nå ett bra resultat. Man drar slutsatsen att 

välfärdssystemet fungerar för majoriteten av medborgarna då de har behov av enkla, precisa 

insatser, ofta mycket tillfälliga. Det är när det gäller människor med mer komplexa 

problembilder som systemet inte räcker till. För att möta dessa individers behov av stöd och 

hjälp krävs samverkan över organisationernas gränser, (SOU 1996:85). 

 

2.4 Samverkan för särskilt utsatta – utvärdering av frivillig samverkan FRISAM 

1996/97 angav Regeringen att samverkan myndigheter och organisationer emellan är en 

nödvändighet för att på ett effektivt sätt kunna utnyttja samhällets resurser så som samhället 

utvecklats. För att kunna möta enskilda individers behov av stöd och motverka att de fastnar i 

rundgång mellan olika myndigheter – något som ger negativa effekter till last för individen, 

myndigheten och själva samhällsekonomin, måste därför samverkansmodeller arbetas fram, 

(Socialstyrelsen, 2001). 

 

Mellan april 1998 och augusti 2001 arbetade Socialstyrelsen, Arbetsmarknadsstyrelsen, 

Arbetsmiljöverket och Riksförsäkringsverket med att utvärdera resultatet av samverkan inom 

rehabiliteringsområdet. Även Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet 

medverkade.  Man gjorde studier i åtta kommuner, fem län samt riksomfattande studier i form 

av omfattande intervjuer och enkätmaterial på individ-, organisations- och samhällsnivå, hela 

tiden med en tydlig fokusering på individen.  

 

Underlaget för de slutsatser man kom fram till på individnivå bygger på totalt tio olika 

undersökningar, kvalitativa såväl som kvantitativa. De kvantitativa studierna skedde i form av 

intervjuer med 365 individer och 240 professionella. De kvantitativa studierna bestod av 

enkätundersökningar till 6500 individer och 3200 professionella.  

Svarsfrekvenserna varierade mellan de olika undersökningarna och gjorde att vissa slutsatser 

kunde dras och uppnådde statistisk signifikans medan andra slutsatser drogs utifrån 

undersökningar med svarsfrekvenser understigande 60 % och därför måste betraktas som 

osäkra.  
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På organisationsnivå gjordes åtta olika undersökningar och det samlade underlaget man 

använde för att dra slutsatser bestod dels av kvalitativa intervjuer med 150 chefer och 

politiker, respektive intervjuer med 270 professionella vid två tillfällen och dels två 

kvantitativa enkätundersökningar. Den första skickades till 1600 chefer vid fem tillfällen och 

den andra till 2000 professionella och politiker vid två tillfällen. Svarsfrekvenserna på 

enkätundersökningarna landade mellan 60-70 %.  

 

På samhällsnivå gjordes undersökningar i form av två flernivåstudier, en studie av 

arbetsgivares erfarenheter, en samhällsekonomisk undersökning samt en intervjustudie med 

400 arbetsgivare om arbetsgivarens möjligheter när det gäller personer med begränsad 

arbetsförmåga.  

 

Målgruppen var personer i yrkesverksam ålder, det vill säga 16 till 64 år som även anses 

särskilt utsatta. Särskilt utsatta definieras av ett behov av samlade insatser från samhället för 

att slippa hamna i tidigare nämnda rundgång mellan olika verksamheter och fastna i en 

långvarig offentlig försörjning. Gruppen särskilt utsatta uppmättes till 5 % av alla i 

yrkesverksam ålder. Gemensamt för dessa individer var deras kontakt med flera myndigheter 

samt offentlig försörjning under mer än ett års tid. Man identifierade följande grupper som 

varande i behov av samarbete:  

• Sjukskrivna 

• Socialbidragstagare  

• Arbetslösa 

• Vårdkonsumenter 

• Sjukbidragstagare/Förtidspensionärer 

När man undersökte vad samarbetet borde innehålla fann man att det saknades en adekvat 

sammanställning, men framför allt att allt samarbete måste utgå från individens behov, inte av 

samarbetet i sig. För att ett samarbete av detta slag myndigheter emellan ska fungera är det 

nödvändigt att arbeta med att motivera individen och att denna känner att han eller hon själv 

”äger” sin egen rehabiliteringsplan. Personen i fråga behöver bli delaktig i sin rehabilitering, 

inte bara en deltagare som deltar för att han måste (för att inte mista sin försörjning). I de fall 

klienterna inte själva kände att de var delaktiga gav heller inte de utförda insatserna några 

goda resultat, (Socialstyrelsen, 2001). 
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Man identifierade också fyra olika grader av samarbete.  

• Informationsutbyte 

• Gemensam kartläggning och bedömning (erfarenhetsutbyte vid bedömning) 

• Gemensam plan/samordnade insatser (koordinering av insatser) 

• Individuell handlingsplan/ personligt ombud/ gemensam verksamhet (gemensamt 

arbete) 

Av dessa samarbetsgrader upplevde handläggarna den gemensamma kartläggningen som den 

viktigaste formen av samarbete. 

 

Vidare fann utredningen sex olika former av samarbete för individen. Dessa var 

flerpartssamtal mellan professionella och individen, samtal om individen, ombud (case-

manager), spontana kontaktpersoner, gemensam individuell plan samt gemensam verksamhet, 

(Socialstyrelsen, 2010). 

 

De önskade resultaten av samarbete kring individerna i gruppen särskilt utsatta är att de ska få 

ökad egenförsörjning, hälsa och livskvalitet. Detta i sin tur leder till en ekonomisk vinst för 

samhället. Att man missar dessa mål, trots samarbete fann man bero främst på 

myndigheternas stuprörstänkande med fokus enbart på sitt eget kunskapsområde. Utredningen 

visar att klienterna i dessa fall upplevt att myndigheterna varken frågar efter eller tar hänsyn 

till individens önskan eller behov av att vara delaktig i utformningen av sin egen framtid.  

En enkätstudie riktad till personer med offentlig försörjning visade att när det gällde 

kunskapen om de arbetsmässiga behoven fanns en relativt stor överensstämmelse mellan 

handläggare och individer. När det däremot gällde kunskapen om de fysiska, psykiska och 

sociala behoven var denna överensstämmelse mycket låg, (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Man konstaterade att samarbetet kring individerna ofta kom in alldeles för sent samt att 

samarbete för formens skull sällan gav några goda resultat. Detta eftersom man då lätt saknar 

ett innehåll som sätter personen som huvudperson. Man missar att lyssna, respektera och 

erbjuda förståelse för individens hela situation. Mycket av arbetet med gruppen särskilt utsatta 

är att motivera och stärka dem i sin egen självkänsla och väcka deras vilja att gå vidare i sina 

liv. Att vilja, konstaterar man, är den starkaste formen av motivation. Därefter rangordnar man 

att kunna och lägsta motivering ges av att man måste. Gruppen särskilt utsatta utgörs av de 

individer som står längst bort från arbetsmarknaden och behöver mest stöd och hjälp för att 
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närma sig den. Samtidigt är det denna grupp som har svårare att få stöd än andra mer 

resursstarka, motiverade grupper. Att arbeta med att motivera deltagarna är alltså en viktig del 

i samarbetsprojekt, (Socialstyrelsen, 2010).  

 

Utredningens resultat vad gäller samverkans värde och effekt för individen visar att det 

behövs både ett individuellt och ett professionellt stöd för gruppen särskilt utsatta för att ge 

positiva effekter för individen.  

”Faktorer som tid, bemötande, helhet, fokusering, kontinuitet och personliga 

relationer har avgörande betydelse för rehabiliteringsprocessen” 

Socialstyrelsen, 2001 sid. 108 

 

Man fann också att det inte bara samarbetades för lite, utan ibland även för mycket och på fel 

sätt. Man samarbetade till exempel även kring grupper som själva var kapabla att mobilisera 

sina resurser och komma vidare. Om handläggare från en ensam myndighet kan erbjuda all 

behövlig hjälp för individen behövs ingen samverkan, (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Utvärderingen identifierade många fördelar, men också uppenbara risker med samarbete. 

Samarbete myndigheterna emellan kräver tydliga kvalitetskriterier. I de fall dessa saknas 

riskerar man både den övergripande rättssäkerheten och de enskilda deltagarnas integritet.  

Som exempel på detta nämner man till exempel muntliga medgivanden att lätta på sekretessen 

i vissa fall. Deltagaren behöver inte skriva under något dokument utan bara muntligt jaka till 

att handläggare från olika myndigheter får diskutera dennes fall med varandra. Problemet med 

detta enkla, muntliga medgivande är att många efteråt inte kommer ihåg att de givit sitt 

medgivande eller så förstår de inte vad de sagt ja till. Risken blir att en stark grupp hanläggare 

som pratat ihop sig lätt kör över och utestänger en individ från eget inflytande. Flyttas fokus 

bort från individen och i stället läggs på samarbetet i sig hämmar man individens möjligheter 

till delaktighet och riskerar att helt missa poängen med samarbetet. För att undvika att 

samarbetsgruppers handläggare så att säga ”snöar in” på sin egen verksamhet konstaterar 

utredningen att det även är viktigt att dessa handläggare håller kontakten med sina respektive 

ursprungsorganisationer för att upprätthålla kompetensen, (Socialstyrelsen, 2010).  

 

En annan riskfaktor när det gäller samarbetsprojekt är att de ofta är mycket kortlivade då de 

läggs ned eller myndigheter drar sig ur. Framför allt beror detta på bristande resurser. Det är 

också riskabelt att ett samarbetsprojekt står och faller med enskilda projektledare, 
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professionella eller politikers engagemang. För att samarbete ska fungera krävs dels att 

tillräckligt många aktörer går med i projektet samt att det existerar ett jämbördigt förhållande 

dem emellan. Utredningen påpekar också vikten av att inte vara för många aktörer då detta i 

sig blir en risk för samverkans framgång. Det behövs även politisk legitimitet och aktivt stöd 

från inblandade chefer vilket uppnås genom dialog och kommunikation. Ett samarbetsprojekt 

kräver lika mycket styrning som en vanlig, enskild verksamhet, men på ett annat sätt. Inom 

samverkan, menar utredningen, sker styrning bäst genom verksamhetsbeskrivningar, 

utvärderingar och samhällsekonomiska studier. Målet med samverkan är ju att både individen 

och samhället ska tjäna på det, och då krävs naturligtvis instrument för att mäta detta. Man 

behöver utverka gemensamma redovisningssystem för myndigheterna då det under rådande 

omständigheter är svårt att följa insatser ekonomiskt över myndighetsgränser eftersom de 

redovisar på olika sätt. För att kunna komma längre i bruket av samarbete behövs 

gemensamma redovisningsprinciper, (Socialstyrelsen, 2010.)  

 

Man konstaterar att det saknas gemensamma mål, legitimitet och uppföljning. 

Myndigheternas existerande mål och lagstiftning förhindrar lokala aktörer från att prioritera 

och satsa på insatser för de särskilt utsatta. Man behöver alltså revidera mål och lagar samt 

arbeta för att skapa intresse för samverkan bland såväl politiker som chefer och 

professionella. Gemensam handledning och utbildning är viktiga medel för att uppnå detta, 

(Socialstyrelsen, 2010). 

 

Utvärderingen drar slutsatsen att man genom en samhällsekonomisk studie kan se positiva 

effekter för samhället av att satsa samlade resurser för rehabilitering av särskilt utsatta. Man 

konstaterar också att enbart frivillig samverkan inte är tillräckligt, utan permanenta lösningar 

bör arbetas fram, (Socialstyrelsen, 2010).  

Utvärderingen skedde kontinuerligt under perioden och dess syfte var att se vilka resultat man 

uppnådde genom att samverka – både för den enskilde, organisationerna och 

samhällsekonomin. Den slutliga rapporten lämnades till Regeringen den 29e november 2001 

tillsammans med ett missiv från cheferna på Socialstyrelsen, Landstingsförbundet, 

Riksförsäkringsverket, Arbetsmarknadsstyrelsen, Kommunförbundet och Arbetsmiljöverket. 

Missivet gällde slutrapporterna om både FRISAM och SOCSAM och man skrev bland annat;  



 

sida 18 

Birgitta Naapanki, Charlotte Svengren  

Med utgångspunkt från utvärderarnas iakttagelser och slutsatser vill vi 

framhålla att extra uppmärksamhet bör ägnas dem som har särskilt 

komplicerade livssituationer och därmed behov av samordnade insatser från 

flera myndigheter. Det rör sig om människor med olika former av fysiska 

och/eller psykiska besvär samt arbetsmässiga eller sociala problem. Det är 

viktigt att den grupp som har särskilt stora behov av samordnade insatser 

identifieras på lokal nivå – i annat fall riskerar denna grupp att inte få den hjälp 

som behövs, (Missiv till slutrapporter om FRISAM och SOCSAM Dnr: 409-

5728/1994). 

2.5 Samverkan och gränser - Studier av samverkansprojekt i offentlig sektor  

I sin avhandling Samverkan och gränser – Studier av samverkansprojekt i offentlig 

sektor,(2010) inleder Mikael Löfström med att konstatera att representanterna för respektive 

myndighet efterfrågar och tar fasta på olika saker utifrån sin ursprungsmyndighets avgränsade 

område. Detta, menar han, kan å ena sidan skapa missförstånd, men å andra sidan även 

fungera utvecklande för deltagande handläggare då de kan vidga sitt synsätt och lära av 

varandra för att lättare se klienterna i sin helhet. Vilket leder till bättre förutsättningar för att 

sätta in rätt insatser.  

Det är således ett möte i samverkansprojekten mellan olika regelverk, normer, 

föreställningar och metoder, som samlokaliseras och förväntas finna 

gemensamma arbetsformer, (Löfström, 2010. Sid. 11). 

 

Samverkansprojektet, menar han, blir en egen arena för olika myndigheter och organisationer 

att mötas på och skapa något nytt. Projektet blir på en och samma gång en del av den 

ordinarie verksamheten och fristående ifrån den. Varje aktör för med sig en tradition av 

regler, lagar, mål och synsätt. På den nya arenan skall dessa sedan mötas, lära av varandra och 

även skapa nya modeller och traditioner, (Löfström, 2010). 

 

Samverkan innebär att nya gränser skapas, men kan också medföra att gamla gränser blir 

tydliga eller otydliga. De gamla gränserna kan överskridas eller bevaras precis som de är eller 

helt enkelt flyttas för att ge utrymme för den nya verksamhetens behov. Dessa tidigare gränser 

har vuxit fram över lång tid och finns uttryckta i de regler, principer och administrativa 

system som styr hur indelningen av välfärden organiseras. Att ändra dessa gränser medför då 
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helt naturligt en förändring på högsta nivå i hur välfärdssystemet regleras och produceras, 

(Löfström, 2010).  

 

Självklara gränser man har att ta hänsyn till är dem mellan det offentliga och det privata, 

mellan olika offentliga organisationer och även de gränser som existerar inom varje sådan 

organisation. Dessa gränser och hur man kan arbeta över dem är ofta problematiskt och kräver 

nya modeller, kanske framför allt då det gäller rehabiliteringsarbetet som visat sig ha ett stort 

behov av samverkan över gamla gränser. Detta utgår från den så kallade arbetslinjen och går 

ut på att rehabilitera individer från sjukdom, arbetslöshet, socialt utanförskap och fattigdom 

till att åter kunna ställa sin arbetsförmåga till arbetsmarknadens förfogande. För att uppnå 

detta behövs samverkan mellan de organisationer som deltar i rehabiliteringen. Det vill säga 

främst Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten och Landstinget. Alla behövs 

då en viktig del i arbetslinjen är att man tar hänsyn till hela individen och väger in fler 

faktorer än de medicinska då man bedömer insatsbehovet, (Löfström, 2010).  

 

3. Projekt Matchningsarena Timrå 

 

3.1 Projektetes bakgrund och syfte 

Timrå kommun har kommit att profilera sig som en av landets bästa kommuner för 

småföretagare. För att främja att detta fortsätter satsar man på utveckling av kommunikationer 

och infrastruktur för att göra kommunen ännu mer lättillgänglig och attraktiv för ett levande 

och expanderande näringsliv. Invånarantalet i Timrå kommun ökar, men samtidigt finns 

problem med arbetslöshet och utanförskap. Projekt MatchningsArena Timrå skapades då man 

ville hjälpa dem som stod längst bort från arbetsmarknaden och samtidigt öka 

arbetskraftsutbudet i kommunen. För att nå denna utsatta grupp och kunna erbjuda dem bästa 

möjliga hjälp men samtidigt undvika “bollande” av dessa individer mellan myndigheter valde 

man att skapa en modell för samverkan mellan de tre största aktörerna – Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan och Socialtjänsten.  

Man eftersträvade en tydligare bild av vilka problemområden individerna i gruppen behövde 

hjälp med och att se helheten i individernas personliga situation och därefter kunna erbjuda de 

tre myndigheternas hjälp och insatser i ett samlat paket. För att kunna tillvarata den samlade 

kunskap och erfarenhet som var och en av de inblandade myndigheterna skaffat sig i arbetet 
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med de särskilt utsatta men undvika stuprörstänkande och ge individen snabbare och enklare 

tillgång till alla tre myndigheterna valde man en gemensam front desk-modell. Denna modell 

innebär att man som klient, eller deltagare, har en och samma väg in till projektet oavsett 

vilken av de samverkande myndigheterna man kommit genom. Om man sedan vill prata med 

koordinatorn från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller Socialtjänsten vänder man sig 

till samma ställe. För att kunna förverkliga denna front desk och stärka helhetstänkandet 

genom att koncentrera sina resurser på effektivt sätt valde man att samlokalisera de tre 

koordinatorerna till ett gemensamt kontor i MatchningsArenans lokaler. Samtidigt som de 

delade kontor satt var och en genom sin arbetsdator fortfarande uppkopplad mot sin 

hemorganisation och dess datasystem. Detta medförde att koordinatorerna lättare kunde hålla 

sig uppdaterade om förändringar av regler och rehabiliteringsutbud inom sina respektive 

myndigheter samtidigt som de hade tillgång till varandra och lätt kunde samordna sina 

insatser.  

 

Arbetsmodellen bygger på att ansvar och beslut för det offentliga försörjningsstödet ( som 

försörjningsstöd, aktivitetsersättning, sjukpenning eller sjuk- och aktivitetsersättning) ligger 

kvar på respektive huvudman.  Arbetsmodellen anses också kunna tillämpas på fler 

målgrupper och projektets avsikt har från första början varit att modellen ska göras permanent 

och spridas runt om i Sverige, varför MatchningsArenan utgör ett pilotprojekt. 

(MatchningsArenan, 2010).   

 

 

3.2 Projektets målgrupper enligt nuvarande genomförandeplan. 

 Så som publicerad hos Svenska EFS-rådet. (www.esf.se) 

Målgrupp 1 

De som varit långtidsarbetslösa minst 1 år och saknar a-kassa. (Jobb- och 

utvecklingsgarantin) 

Målnivå för samtliga nivåer: + 15 % för projektet. 

Periodicitet: Mäts per månad och totalt vid projektets slut. 

 

Målgrupp 2 

Antalet sökande som i början av månaden är i Jobb- och utvecklingsgarantin. De sökande 

som är anvisad till kompletterande aktör exkluderas ur målgruppen.  
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Målnivå för samtliga nivåer: + 15 % för projektet. 

Periodicitet: Mäts per månad och totalt vid projektets slut. 

 

Målgrupp 3 

Arbetslösa med funktionshinder eller deltagare i program med aktivitetsstöd med 

funktionshinder.  

Arbetslösa med funktionshinder till arbete eller reguljär utbildning. 

Målnivå för samtliga nivåer: + 15 % för projektet. 

Periodicitet: Mäts per månad och totalt vid projektets slut. 

 

Målgrupp 4 

Personer som uppburit försörjningsstöd i mer än 8 månader och som med stöd och insatser 

kan återfå möjligheten till självförsörjning.  

Indikatorer 

Efter 6 månader ska 5 % vara självförsörjande. 

När 12 månader har gått ska ytterligare 3 % vara självförsörjande. 

Vid projektets slut ska totalt 15 % vara självförsörjande. 

Periodicitet: Mäts varje månad och totalt vid projektets slut. 

 

Målgrupp 5 

Personer som varit sjukskrivna mer än 1 år (16 - 65 år). 

Personer med tidsbegränsad sjuk- eller aktivitetsersättning (30-65 år respektive 19-29 år). 

Indikator 

En realistisk målsättning för denna grupp är att projektet lyckas få 1 av 10 med 

aktivitetsersättning till arbete eller utbildning. Vidare att 3 av 10 med tidsbegränsad 

sjukersättning går till arbete eller utbildning. I gruppen med sjukskrivna bedömer vi att 5 av 

10 återgår i arbete eller utbildning vilket är en ambitionshöjning och överstiger den 

målsättning för motsvarande grupp som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen nu 

arbetar med. Denna målsättning är satt utifrån en bedömning av en kraftigt försämrad 

arbetsmarknad där Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans mål inte kommer att nås.”  

3.3 MatchningsArenans kontakter med näringslivet.  

För att nå ut till regionens arbetsgivare valde man att anlita en matchningsagent som arbetar 

koncentrerat med jobbraggning. Arbetsmodellen är även tänkt att hjälpa arbetsgivare och ge 
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stöd och uppmuntran i anställningsprocessen. Här handlar det om nya målgrupper och även 

olika anställningsformer som lönebidragsanställning och liknande. I Matchningsagentens 

arbetsuppgifter skulle därför ingå att ta reda på kommande pensionsavgångar, 

generationsskifte i företag, organisationer, kyrkan, föreningar med flera.   

3.4 Kompetensutveckling 

Innan arbetsmodellen kunde genomföras behövdes kompetensutveckling, utveckling av 

metoder och processer samt teambildning av primärt koordinator och matchningsfunktionen. 

Förebilder och praktiska erfarenheter skulle studeras i Sverige (Nacka, Söderhamn, 

Nynäshamn) men även i England och Norge. 

 

3.5 MatchningsArenans arbete med deltagarna 

Hos Matchningsarenan görs en gemensam fördjupad helhetsbedömning av deltagaren som 

åtföljs av koordinering mellan deltagaren och vilka insatser som bäst kan hjälpa denne 

tillbaka till arbetslivet. Man talar om att koordinatorerna har en ”multiprofesionell 

kompetens” då de i sitt arbete med projektdeltagarna får arbeta med frågor som normalt sett 

tillhör olika yrkesgrupper.  

Arbetsmodellen är ämnad att se till att individens behov är i centrum och att svårigheter av 

olika orsaker uppmärksammas.  

3.6 Delsyfte 

Det finns flera olika delsyften med arbetsmodellen. En fungerande samverkan måste skapas 

mellan huvudaktörerna; Socialtjänst, Arbetsförmedling och Försäkringskassa.  I ett första 

skede måste de tre samverkande myndigheterna skapa gemensamma fasta rutiner i 

arbetsmodellen för arbetssätt och åtgärder för att ha en grund att vila på då projektet går över 

till befintlig verksamhet. Projektet skall också kunna bedöma insatsernas värde och utveckla 

dessa, (Projekt MatchningsArena Timrå, 2010). 

 

Personer med funktionshinder ska lyftas fram och ges utrymme i processen i betydelsen av 

företagens utveckling. Samhall har erfarenheter som behöver tas tillvara.  

 

Det övergripande målet är att korta ner ärendetiden och öka arbetskraftsutbudet mer än 

ordinarie verksamhet. Målen mäts genom resultatmål för de fyra målgrupperna. Deltagaren 

skall få ökat förtroende för myndigheterna genom Front desk. Projektets mål är att bli bättre 

på bemötande, kommunikation och ha bättre utbud av insatser. Den gemensamma arenan och 
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breda kompetensen hos koordinatorerna förväntas ge deltagarna utrymme och inspiration att 

utveckla sin självkänslan och öka deras självförtroende.  

 

3.7 Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 

Individer med särskilda behov skall bemötas utifrån sina behov och förutsättningar. 

Deltagarna ska mötas med kunskap och förståelse för individuella förutsättningar med 

engagemang och respekt. 

Front desk personalen får kontinuerligt handledning genom Mittuniversitetet för att öka 

kunskaper i tillgänglighetsfrågor kopplat till arbetsmarknad samt bemötande av personer i 

utanförskap. Det uppstår fort ett missnöje mot personalen och projektet om mötet inte håller 

en professionell nivå där deltagaren bemöts utifrån sina förutsättningar. 

Handikappförbund och patientorganisationer skall bjudas in för att vara behjälpliga under 

projektperioden för frågor gällande tillgänglighet och funktionshinder. Dessa kan också hjälpa 

till med hur brister kan åtgärdas, (Projekt Matchnings Arena Timrå, 2010). 

4. Projektet så här långt – intervju med matchningskoordinatorerna  

4.1 Uppstarten av projektet  

Tillströmningen av ärenden till projektet MatchningsArenan var trög i starten berättar 

koordinatorerna. Det har tagit tid att få fram ärenden via handläggare på Försäkringskassan 

för att lägga om dessa till MatchningsArenan. Från socialförvaltningen har mängden ärenden 

successivt ökat och där ändrades kravet för att komma in som deltagare i MatchningsArenan 

från att ha varit bidragsberoende längre än 8 månader till att ha varit bidragsberoende längre 

än 3 månader. Även hos Arbetsförmedlingen var inledningen långsam och man valde att 

plocka ut deltagare manuellt i början. Detta urvalsarbete gjordes av den 

matchningskoordinator som representerar Arbetsförmedlingen vilken sökte fram inskrivna 

hos Arbetsförmedlingen som uppfyllde de målgruppskriterier enligt ovan och erbjöd dem 

plats i projektet. Gemensamt för samtliga myndigheter är att arbetsbelastningen är hög vilket 

troligen är en orsak till den något långsamma tillströmningen av deltagare.  

 

4.2 Informationen till berörda myndigheter 

Projektledaren, tillsammans med respektive koordinator informerade vid uppstarten 

vederbörlig myndighet om innehållet i MatchningsArenan, vilka som skall ingå som 
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deltagare. Informationen som myndigheterna fick om MatchningsArenan upplevdes lite tunn 

och ospecifik och fick en dålig förankring. Koordinatorerna upptäckte att respektive 

myndighet inte var så väl införstådda med vad Matchningsarenan var. För att snabbare 

komma igång vid uppstarten skulle de första deltagarna ha behövt vara överförda till 

MatchningsArenan redan inför dag ett säger koordinatorerna. 

 

4.3 Arbetsmodellen 

När deltagarna väl kom på plats så har koordinatorerna träffat dem två och två i största 

möjliga mån när de arbetat med kartläggningen. Inte förrän november månad 2010 har de haft 

möjlighet att gå in alla tre vid första mötet. I projektet ändrades medfinansieringen och antalet 

deltagare behövde ökas. Detta gjorde att koordinatorerna i allt större omfattning började jobba 

enskilt med deltagarna för att hinna med alla. Uppskattningsvis har de jobbat mer än 90 % 

enskilt med deltagarna vilket inte motsvarar deras önskan. När samtliga koordinatorer träffat 

deltagaren samtidigt har mötet varit uppskattat både ur deltagarens synvinkel likaså 

koordinatorernas. Det har varit lättare att få en helbild av individens behov då samtliga 

kompetenser representeras samtidigt. Koordinatorerna är eniga om att de vill arbeta 

gemensamt med deltagarna och få träffa deltagaren alla tre samtidigt, detta är också den 

ursprungliga målsättningen med arbetsmodellen. Från 2010, november månad, avser 

koordinatorerna att arbeta för att kunna fortsätta med att träffa deltagarna samtidigt vid 

kartläggningen.  

 

 

4.4 Nackdelar 

Nackdelarna att arbeta enskilt är enligt koordinatorerna att den sammanlagda kompetensen 

försvinner, snabbheten i hanteringen försvinner då de inte direkt kan ta del av varandras 

kunskap. De upplever också att det går långsammare att hitta rätt insats för deltagaren 

eftersom en del tid går åt för att söka information och svar på frågor som inte ingår i den egna 

myndigheten. För att kunna ha en någorlunda kunskapsöverföring i gruppen så har de en gång 

per månad uppdaterat varandra om sina klienter. När det uppstått behov av att vara två 

koordinatorer så har de helt enkelt fått boka upp någon av kollegorna.  

4.5 Fördelar  
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Fördelarna som koordinatorerna upplevt är att den gemensamma kompetensen ger en bredare 

bild av personens behov. Vid den gemensamma kartläggningen uppfattar de att de med frågor 

till deltagaren snabbare kan hitta rätt insats beroende på vad individen har för behov. Frågor 

som uppstår vid kartläggningen kan hanteras snabbare då samtliga tre myndigheter 

representeras. På månadsmötet behövs ingen tid för genomgång av deltagarna Det är lättare 

att planera hur och vilka som skall jobba med individen och vem som bäst passar för att ha 

huvudansvaret för deltagaren. Koordinatorerna anser att det kan vara lättare för deltagaren att 

ta kontakt med vem som helst av koordinatorerna om de har träffats tidigare vid 

kartläggningen. Deltagaren behöver inte känna att denne behöver upprepa sin historia för en 

”ny” person om den som har huvudansvar inte finns på plats, det blir färre fördröjningar på 

grund av yttre omständigheter.  

 

Koordinatorerna säger att arbetsmetoden är påbörjad tidigare men det har inte funnits tid att 

arbeta på det tänkta sättet förrän nu. Samverkansmodellen skall arbetas fram under projektets 

gång och de metoder som används idag skall utvecklas. De säger att: - Vi tre ska förena våra 

kunskaper i en gemensam arbetsmodell.  

 

4.6 Mål 

Det är oklart om projektet klarat målen hittills eftersom måltalen inte är klara. Det är enklare 

att jämföra arbetsförmedlingens mål som är fysiskt, antingen har man ett arbete eller inte. Hos 

socialtjänsten och försäkringskassan är det svårare att jämföra mål med den ordinarie 

myndigheten. Deltagare har gått vidare i flera fall men det kan vara osäkerhet om det är 

MatchningsArenan som skall anges vara den som fullföljt ärendet eller om det är 

myndigheten, försäkringskassan som skall ha premien. Koordinatorerna har också som mål att 

hålla kortare ledtider och snabba insatser. Ett viktigt mål anser de är att skapa den 

gemensamma samverkansmodellen i projektet. Koordinatorerna ska förena de tre 

myndigheterna i en gemensam arbetsmodell.  

 

De senaste siffrorna visar att 29 deltagare av totalt 126 har fått ett avslut i projektet. Av dem 
har den största gruppen gått till arbete. 
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4.7 Samverkanspartners 

Det är många deltagare som mår psykiskt och fysiskt dåligt och det finns ett behov av 

kunskap från sjukvården och landstinget. Koordinatorerna saknar medverkan att hitta de rätta 

vägarna inom landstinget när behovet uppstår. Idag finns ett samarbete med koordinator på 

vårdcentralen i Söråker. Koordinatorerna kan tänka sig en starkare koppling till landstinget.  

 

Matchningsagenten för projektet är utlånad till annan verksamhet men finns trots detta 

disponibel för MatchningsArenan. Matchningsagenten söker kontakt med nya tänkbara 

arbetsgivare och jobbar med företagen och organisationerna. Aktuellt är att det är på gång 

flera tänkbara platser på olika nivåer inom kommunen. Enligt koordinatorerna har de 

tillsammans med matchningsagenten fått fram fler arbetsplatser än Arbetsförmedlingen. Det 

handlar om ett tjugotal arbetstillfällen. Koordinatorerna och matchningsagenten träffas tre 

gånger per vecka och lyfter fram vilka aktuella behov som finns samt vilka platser som finns 

och vilka kan tänkas bli aktuella.  

 

 

4.8 Anställning 

Koordinatorerna är anställda av sina respektive myndigheter Arbetsförmedlingen, 

Socialtjänsten och Försäkringskassan och är uthyrda till projektet. Projektet kommer att ta in 

deltagare fram till och med maj 2012 därefter kommer koordinatorerna att utvärdera och 

summera projektet.  

 

Arbete 14 

Arbete/föräldraförsäkring 1 

Okänd orsak 1 

Studier 5 

Flytt 3 

Annan självförsörjning 5 

Avliden 1 

Åter AF 2 



 

sida 27 

Birgitta Naapanki, Charlotte Svengren  

Vid uppstarten var flera av koordinatorerna delvis kvar på sina arbetsplatser och arbetade 

deltid med projektet. Hela projektet startade med deltagare 2009-08-15. 

Enligt planering för de anställda så skulle de få en utbildning på mittuniversitetet om 5 poäng. 

Kursens innehåll var skräddarsydd efter behov för projektet. Kursen ersattes dock med ett 

komprimerat alternativ med Hilmar Hilmarsson, från Mittuniversitetet där han tog upp bland 

annat samtalsmetodik och samtalsstyrning för korta snabba samtal för att få individen framåt.  

 

Den nackdel som koordinatorerna upplever av att sitta tillsammans är saknaden av den egna 

myndigheten det vill säga uppdateringar av ny information och nya regler. 

Projektet MatchningsArenan beslutade att hyra in personalen från myndigheterna istället för 

att personalen skulle bli tjänstlediga från sin ordinarie tjänst och anställd av projektet. Tack 

vare att de är uthyrda till Projektet MatchningsArenan så har de tillgång till sin egen 

myndighets information, vilket inte hade varit möjligt enligt regelverket från myndigheterna 

om de varit tjänstelediga. Tillgång till sin myndighets uppdateringar och information finns 

men det är snarare så att tiden inte räcker till för att hålla sig à jour med informationen i den 

utsträckning de själva önskar.  

4.9 Handledning 

Koordinatorerna får handledning från Mittuniversitetet var tredje vecka vilket de anser 

fungerar mycket bra. Handledaren kommer till Timrå och har en heldags handledning med 

både hela gruppen och koordinatorerna enskilt. Koordinatorerna får under eftermiddagen egen 

tid med handledaren för att diskutera sina ärenden och sina roller. Handledningen kommer att 

fortsätta år 2011.  

5.0 Delutvärdering av projektet ur ett brukarperspektiv 

5.1 Enkäten 

För att få reda på hur deltagarna själva upplever projektet och sitt eget deltagande i det samma 

utfördes en enkätundersökning. Förutom bakgrundsinformation om personens kön, ålder, 

etnicitet och målgruppstillhörighet utformades enkätens frågor för att ta reda på personens 

förväntningar inför projektet, upplevelse av bemötande, tillgänglighet och insatser på 

MatchningsArenan samt huruvida tiden där ökat personens motivation att söka sig ut på 

arbetsmarknaden. Viktiga frågor handlade även om huruvida personen upplevt en positiv 

förändring i sin syn på sig själv och sina egna resurser. Enkäten ställde också frågan om 
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deltagaren upplevde arbetsmodellen med företrädare för alla tre myndigheter 

(Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialtjänsten) på ett ställe som mer effektiv än 

tidigare möten med myndigheterna var för sig. Enkäten skickades ut till totalt 

etthundrafemtionio personer, det vill säga alla dem som är eller varit inskrivna i projektet 

sedan det startade fram till december 2010. Då svarstiden löpte ut efter två utskick av enkäten 

hade totalt fyrtiosju deltagare valt att svara.  

 

För att se enkäten i dess helhet samt följebrevet som bifogades, se bilaga 1 A-B.  

 

Projektet är öppet för personer mellan sexton och sextiofyra års ålder. Av de fyrtiosju 

svarande var trettiotre kvinnor och sjutton män. Majoriteten tillhör åldersgrupperna trettiofem 

till fyrtiofyra samt fyrtiofem till femtiofyra år. På svar om vilken etnicitet de tillhörde svarade 

trettiosex personer ”svensk”, tio personer ”utländsk” och en person ”annan”. Det är alltså 

främst medelålders personer av svensk bakgrund som valt att delta i enkäten.  

Av de fem målgrupperna ansåg sig majoriteten ha erbjudits plats i projektet för att de tillhörde 

den med rubriken ”Arbetslös i minst tre månader”. Näst största gruppen utgjorde de personer 

som kommit på grund av sjukskrivning och eller sjuk- och aktivitetsersättning. Den minsta 

gruppen bland de svarande utgjorde de som tillhörde gruppen som levt på ekonomiskt bistånd.  

Tjugonio deltagare uppgav att de hänvisats till MatchningsArenan via arbetsförmedlingen, tio 

deltagare via Försäkringskassan och fem via Socialtjänsten. En person uppgav att han eller 

hon inte vet och tre personer valde att inte svara.  

 

På frågan om de upplevde någon skillnad i kontakten med myndigheterna via 

MatchningsArenan jämfört med tidigare svarade tjugofyra personer att det upplevde ”front 

desk”-modellen som bättre än att träffa var och en av myndigheterna på sitt håll. Sexton 

personer ansåg sig inte märka någon förändring och en person tyckte att denna modell 

fungerat sämre än tidigare myndighetskontakter. Två personer valde att inte svara alls.  

 

Enkäten frågade efter om deltagaren har ett fysiskt eller psykiskt hinder som begränsar hans 

eller hennes arbetskapacitet. Tjugosex personer svarade ja på denna fråga och kanske föga 

förvånande kommer majoriteten av dem från Försäkringskassan. Majoriteten av dem som 

svarade nej på samma fråga kom ifrån arbetsförmedlingen.  
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De flesta svarar att de trivs i projektet och lika många svarar att de fått stöd genom sitt 

deltagande. Tjugonio personer uppgav att de fann projektet meningsfullt och hela fyrtio av de 

fyrtiosju svarande upplever att de fått ett bra bemötande där.  

 

Projektets avsikt är att varje deltagare vid inskrivningstillfället ska få träffa alla tre, eller i alla 

fall två av de tre koordinatorerna. Detta var under projektets första månader inte möjligt då tid 

och resurser inte räckte till. I enkätsvaren har två personer valt att inte besvara frågan om hur 

många av de tre koordinatorerna man träffat, men tjugoåtta deltagare svarade att de vid första 

mötet fick träffa en koordinator, tio personer att de träffade två koordinatorer och sju 

deltagare fick träffa alla 3 koordinatorer. Fyrtio av de fyrtiosju svarande upplever att de fått 

träffa koordinatorerna i den utsträckning de haft behov av.  

 

Mer motiverad och redo komma ut i arbete eller utbildning efter deltagande i projektet känner 

sig tio personer medan tjugo personer inte upplever någon förändring och en person faktiskt 

känner sig mindre motiverad och redo att gå vidare mot arbetsmarknaden. Sammanlagt nio 

svarande anger att de redan kommit ut i arbete och fyra att de är ute i utbildning.  

 

Av detta kan man dra slutsatsen att de flesta av projektets (svarande) deltagare känner sig 

nöjda med vad de fått ut av projektet och att i alla fall några av dem som avslutat sin tid där 

gått vidare till arbete eller utbildningar.  

 

För tabeller med svarsfrekvenser för var och en av enkätens frågor, se bilaga 2A – N. 

 

5.2 Borfallsanalys 

Denna enkätundersökning var avsedd att för Mittuniversitetet och Projektet fungera som en 

delutvärdering utifrån ett brukarperspektiv. Men då svarsfrekvensen trots två utskick inte 

nådde upp till sextio procent räckte det tyvärr inte till en regelrätt utredning, utan bara till 

själva c-uppsatsen.  För att uppnå sextio procent krävdes svar från nittio deltagare. Det 

faktiska resultatet med fyrtiosju svarande gjorde alltså att svarsfrekvensen stannade på 

blygsamma trettio procent. Hur många deltagare från respektive hänvisande myndighet 

enkäten skickades ut till respektive hur många som svarade framgår av tabellen nedan.  

 

Utskick Svar Bortfall   %  

AF 94 29 65 69 
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Soc 47 5 42 89 

FK 18 10 8 44 

Inget svar 2 

Vet ej 1 

Totalt 159 personer  Svar 47 Bortfall 112 

 

En rimlig förklaring till det låga deltagandet skulle kunna vara dels att det varit storhelg då 

undersökningens första utskick gick ut i början av december och påminnelsen strax före jul. 

Detta var naturligtvis olyckligt.  

 

En annan förklaring skulle kunna vara att det finns en stor enkättrötthet, men också att det i 

utskicket av enkäten kanske inte framgick tillräckligt tydligt att deltagandet var ett direkt sätt 

att förmedla sig med projektet och inte bara en tjänst till två okända studenter. Det är möjligt 

att detta ledde till att få personer såg någon egennytta, eller direkt koppling till projektet i att 

svara på enkäten.  

 

I enkäten svarade tjugonio deltagare att de kommit till projektet genom Arbetsförmedlingen, 

tio genom Försäkringskassan och fem genom Socialtjänsten. Tre personer valde att inte svara, 

eller visste inte vilken myndighet som hänvisat dem till projektet. Enligt siffror från 

MatchningsArenan ska nittiofyra personer ha kommit via Arbetsförmedlingen, arton via 

Försäkringskassan och fyrtiosju via Socialtjänsten. Utifrån dessa uppgifter ses en tydlig trend 

att flest deltagare som hänvisats genom Försäkringskassan valde att svara på enkäten, därefter 

deltagarna som hänvisats av Arbetsförmedlingen och sist, med klart störst bortfall, gruppen 

som hänvisats genom Socialtjänsten. Denna trend kvarstår oavsett vilken myndighet som 

hänvisat de tre deltagarna som inte svarade på frågan.  

6. Analys 

Målgrupperna i Helsingborgsprojektet (Förenade krafter) var; socialt handikappade, psykiskt 

arbetshandikappade, långtidssjukskrivna, långvarigt bidragsberoende arbetslösa och 

medicinskt färdigbehandlade. Liksom i MatchningsArenan kunde deltagarna ingå i flera av 

målgrupperna. Målet var att få ut så många som möjligt av dessa individer i arbete. (Hultberg 

& Petersson, 1999) Poängen med att samordna insatserna var att individen skulle slippa bollas 
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runt mellan de olika myndigheterna. I stället kunde den samverkande myndigheten följa 

individen under projekttiden, (Hultberg & Petersson, 1999). 

  

 Tydliga mål och målgrupper är också viktiga komponenter i skapandet av ett framgångsrikt 

samverkansprojekt. De blir byggstenar i den grund som gör det möjligt för själva arbetet att 

fokusera på individen och dennes behov. MatchningsArenan har tydliga och strukturerade 

formuleringar för mål och målgrupper medan man i Förenade krafter missade man att hålla 

ihop projektet genom tydliga mål och målgrupper. I och med detta blev uppdraget luddigt och 

man gick miste om att nå ut till individerna och fokusera arbetet kring deras unika behov.  

Det gör att man kan tänka sig att denna slutsats stämmer även i verkligheten - tydlighet i 

grunden gör att arbetsinsatsen kan fokuseras på individen och dennes behov i stället för att 

behöva lägga fokus på att bekräfta eller hävda själva projektet på individens bekostnad. 

 

Välfärdssystemet fungerar för majoriteten av befolkningen, det vill säga för dem som har 

enkla, preciserade behov. För individer med komplexa behov däremot är systemet 

otillräckligt. För dessa individer krävs att myndigheterna sträcker sig utöver sina gränser och 

samverkar med varandra. (SOU 1996:85) Meningen med MatchningsArenan är ju att göra 

just detta. Att de individer som tillhör de mest utsatta och har komplexa problembilder och 

behov ska få möta alla myndigheterna i en till tre personer och alltid på samma plats, lätt 

tillgängliga för deltagaren. På detta sätt ökas förutsättningarna för individen och 

myndigheterna ska uppnå en dialog och nå fram till varandra. Avsikten med detta är ju att 

individen dels ska bli mer sedd, men även (och kanske framför allt) uppleva detta och stärkas 

av det. I Projekt MatchningsArena Timrå läggs stort fokus just på att arbeta mot stärkt 

självförtroende och motivation att förändra sitt liv hos deltagarna. (MatchningsArenan). För 

att ett samverkansprojekt ska fungera och bli framgångsrikt är det enligt Socialstyrelsen 

(2001) avgörande att fokus ligger på individen och inte på projektet i sig. Projektet finns för- 

och ska passa individen, inte tvärt om. 

Det är avgörande att individen känner sig delaktig och upplever att han/hon själv tar ansvar 

för sin planering. Den måste vara något individen är en del av att skapa, inte något individen 

åläggs att klara av eller leva upp till. Delaktighet och motivation har man kommit fram till är 

de drivkrafter som bäddar för framgång. Det är också därför man förespråkar att en 

huvuddel av arbetet i ett samverkansprojekt riktas mot att motivera och stärka individen i sitt 

eget engagemang och sin egen självbild.  
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Även FRISAM kom fram till att allt samarbete måste utgå från individens behov 

(Socialstyrelsen, 2001). Man måste motivera individen att känna att han/hon själv ”äger” sin 

rehabiliteringsplan. Detta följer MatchningsArenans grundidé. Enkätundersökningen riktad 

till projektets deltagare kan inte svara på om det generellt lyckats eller inte på grund av den 

låga svarsfrekvensen, men det har uppenbarligen lyckats i de flesta fall bland dem som 

svarade på enkäten.  

 

Utvärderingen av FRISAM fann att fyra olika grader av samarbete kunde identifieras. Av 

dessa tyckte handläggarna själva att gemensam kartläggning var den viktigaste. 

(Socialstyrelsen, 2001). Detta är också det budskap som förmedlas av MatchningsArenans 

koordinatorer.  

 

Önskade resultat av FRISAM var enligt Socialstyrelsen (2001) ökad egenförsörjning, hälsa, 

livskvalitet för individen vilket i sin tur ger ökad ekonomisk vinst för samhället. Efter 

utvärderingen kunde man se att endast en fjärdedel av deltagarna uppnått egenförsörjning. 

Detta ansåg man troligtvis kunde förklaras av de medverkande myndigheternas 

stuprörstänkande där de endast fokuserade på sitt eget kunskapsområde. Liknande mål har 

man även i Projekt MatchningsArena Timrå (MatchningsArenan) och här har man redan från 

början arbetat för att motverka detta stuprörstänkande och bredda kunskapsområdet hos var 

och en av de tre koordinatorerna genom att samlokalisera dem och låta dem samarbeta kring 

var och en av projektets deltagare. Om detta i slutändan ger ett bättre resultat än det man såg i 

Helsingborg kan vi se först efter projekttidens slut i augusti 2012 och en grundlig utvärdering 

av projektet i dess helhet.  

 

Enligt Hultberg och Petersson (1999) ansåg medlemmarna i Helsingborgsprojektet Förenade 

krafter att den gemensamma kartläggningen skulle kunna förbättras genom samlokalisering. 

Detta är precis vad MatchningsArenan utgått ifrån redan från början med sin front 

deskmodell. De tre representanterna från var och en av projektets medverkande myndigheter, 

koordinatorerna, samlokaliseras till ett gemensamt kontor i projektets lokaler. Detta med 

avsikten att underlätta den gemensamma kartläggningen och undvika tidigare nämnda 

stuprörstänkande. (MatchningsArenan) 

 

Socialstyrelsen (2001) menar att arbetet med särskilt utsatta till stor del handlar om att 

motivera dessa individer vilket ger dem stärkt självkänsla och vilja att arbeta sig mot 
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arbetsmarknaden. Man framhåller att den starkaste formen av motivation är den egna viljan – 

att vilja förändra sin situation. Detta är också vad MatchningsArenan lägger stor vikt vid. Det 

är projektets avsikt att i första hand stötta och motivera deltagarna att vilja gå vidare.  

 

När det gäller utvärderingar av samverkansprojekt kan man se liknande utvärderingsmetoder i 

Förenade Krafter och MatchningsArenan, även om den senare ännu inte är klar för en slutlig 

utvärdering. Vi kan likväl jämföra resultaten med dem av deltagarna som hittills lämnat 

MatchningsArenan och resultaten man fick fram I Helsingborg och se hur MatchningsArenan 

på många sätt tagit vid där FörenadeKrafter önskade förändringar. Utvärderingen av Förenade 

Krafter visade att projektet var för stort, hade otydliga mål och oklart definierad målgrupp. 

Man ansåg även att den gemensamma kartläggningen kunde förbättras genom 

samlokalisering. Man kan se att MatchningsArenan redan från början undvikit det första 

problemet med otydliga målgrupper genom att bestämma vilka målgrupper man avser rikta 

sig till och sedan tydligt definiera dessa - även om man senare reviderat sina målgrupper 

något efter hand som man av erfarenhet lärt sig vad som fungerar i praktiken och vad som inte 

gör det. Det samma kan sägas om MatchningsArenans mål med sitt arbete. Målen har hela 

tiden varit tydligt formulerade och har ibland reviderats efter hand för att bättre stämma 

överens med den faktiska verkligheten. Något som dock inte förändrats efter hand är 

MatchningsArenans målsättning att efter projekttidens slut finnas kvar som en permanent 

aktör. I och med detta måste man fortfarande uppnå vissa mål som visar att projektets 

arbetsmetod ger en mervinst i jämförelse med samma arbete utfört av respektive myndighet 

var för sig. Liksom i Helsingborg har man som målsättning att genom samverkan undvika att 

individer bollas runt mellan myndigheter vilka var och en sitter fast i sitt eget 

stuprörstänkande. Något som däremot skiljer projekten åt är att MatchningsArenan från första 

början valt att samlokalisera de aktiva representanterna för sina medverkande myndigheter, 

alltså koordinatorerna. En ytterligare sak som de anställda i Förenade krafter sade sig sakna 

var en stark och tydlig chef. Detta anser MatchningsArenans anställda att de har i sin 

nuvarande projektledare.  

 

Utvärderingen av Förenade Krafter visade att deltagarna var övervägande mer nöjda med 

tidigare insatser de fått av myndigheterna var för sig. Även om deltagarutvärderingen som 

gjordes inom MatchningsArenan genererade ett mycket lågt deltagande och inte kan anses 

vara generaliserbar, menade ändå majoriteten av dem som svarade på enkäten att de tvärt om 
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kände sig mer nöjda med MatchningsArenans insatser än med tidigare insatser från 

myndigheterna var för sig.  

 

När det gäller MatchningsArenan kan vi anta att den höga arbetsbelastningen hos respektive 

myndighet är en av flera orsaker till att deltagare inte erbjöds plats och hänvisades till 

projektet i en snabbare takt vid uppstarten. Osäkerhet hos myndigheterna kring vilka som kan 

hänvisas att delta i projektet och vilka förutsättningarna är för att kunna flyttas över i 

kombination med tidsbrist att kunna att ta reda på detta eller tillägna sig den information som 

erbjuds blir ett hinder. Projektet är även ett pilotprojekt och arbetsmodellen skall skapas under 

själva arbetets gång med nya kollegor, rutiner och samarbetspartners. Vid uppstarten är inte 

alla rutiner och moment upprättade och bekräftade. Precis som Danemark & Kullberg (1996) 

uttrycker saken framstår det som både viktigare och mer relevant vid studier av ett 

samverkansprojekt att betrakta det som en process hellre än att kliniskt granska huruvida det 

fungerar helt och hållet utifrån den ursprungliga planeringen eller inte.  

7. Avlutande diskussion 

Det är uppenbart viktigt att fokusera tid och resurser på information till respektive deltagande 

myndighet inför uppstarten av ett samverkansprojekt. För att projektet ska kunna startas upp 

vid planerad tidpunkt krävs förutom förarbete och planering naturligtvis även deltagare och 

dessa kommer från respektive myndighet eller hemorganisation. Därför måste tydlig 

kommunikation möjliggöras mellan projektet och myndigheterna för att förmedla projektets 

mål och syfte, samt vilka deltagare det vänder sig till.  

 

Det ter sig tydligt som om samarbetet med koordinatorer representerande de medverkande 

myndigheterna i mötet och kartläggningen av projektdeltagarna underlättar för att sätta 

individen i centrum och få en mer helhetlig bild av denna. Man möter individen tillsammans 

och ställer de frågor som känns mest relevanta för var och en av koordinatorerna vilket ger en 

bredare bild.  

 

Fördelarna med att arbeta tillsammans tycks onekligen vara många, men liksom 

koordinatorerna själva uttrycker i intervjun gör projektets samlokalisering och gemenskap att 

det samtidigt blir svårare att hålla jämna steg med sin hemorganisations utveckling och 

förändringar. Man riskerar att halka efter när det gäller att tillägna sig ny information och 
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regeländringar. Då projektet planerades tänkte man sig att koordinatorernas tillgång till 

hemorganisationens datorsystem skulle vara till hjälp för dem att hålla sig à jour. Kanske 

borde man även ha en träff med sina kollegor på hemorganisationen med jämna mellanrum 

liksom man har handledning tillsammans med sina koordinatorskollegor.  

 

När det gäller enkätundersökningen bland projektets deltagare och de olika svarsfrekvenserna 

beroende på vilken av målgrupperna man tillhörde kan man bara spekulera – men låt oss göra 

det – i att det kanske kan vara så att MatchningsArenan i första hand fungerar för dem som 

varit borta från arbetsmarknaden på grund av sjukskrivning eller liknande. Gruppen som 

tagits ut till projektet med anledning av att de fastnat i arbetslöshet och beroende av 

ekonomiskt bistånd från socialtjänsten har varje kravet på sig att aktivt söka ett minimum av 

sju jobb varje månad för att vara berättigade till det existensminimum, eller den skäliga 

ledvnadsnivå, man uppnår genom sagda bistånd. Det borde ju då innebära att de personerna 

bär med sig minst tjugoen avslag från arbetsgivare om de levt på ekonomiskt bistånd under tre 

månader. Kanske är denna grupp mindre i behov av att motiveras att söka arbete och mer i 

behov av att faktiskt få komma ut i arbete när de nu redan aktivt söker sig till 

arbetsmarknaden. För den som varit borta från arbete under en längre tid på grund av sjukdom 

torde situationen bli en annan. Då har man haft ett giltigt skäl att inte arbeta och man har 

förmodligen inte heller färska upplevelser av att ratas på arbetsmarknaden. Man kan också 

fråga sin om normer och värderingar spelar in på resultatet. Kan det kanske vara så att det är 

mer ”acceptabelt” att ha varit sjukskriven och nu arbeta sig tillbaka, än att ha hamnat i 

bidragsberoende och fått upprepade avslag på sina försök att skaffa sig ett arbete? Att det 

därmed känns lättare eller svårare att delta i enkäten utifrån vilken målgrupp man anser att 

man tillhör? Denna fråga kan inte uteslutas ur diskussionen om varför en viss målgrupp hade 

så hög svarsfrekvens i undersökningen och en annan så låg. 

 

 



 

sida 36 

Birgitta Naapanki, Charlotte Svengren  

8. Källförteckning 

 
Danermark, B. & Kullberg, C. (1999) Samverkan – Välfärdsstatens nya arbetsforum. Lund. 

Studentlitteratur 

 

Hultberg, L-G & Petersson, H (1999) Myndighetssamverkan i tiden. Lund. Statsvetenskapliga 

institutionen, Lunds universitet 

 

Intervju 12-07-2010 med Projekt MatchningsArena Timrås koordinatorer; Glenn Billberg 
(Arbetsförmedlingen), Jennie Hjalmarsson (Socialtjänsten) och Kerstin Marklund 
(Försäkringskassan).  

Johansson, R. (2007) Organisationer emellan – Om förhandlingar, makt och 

handlingsutrymme. Lund. Studentlitteratur  

Löfström. M, Samverkan och gränser – studier av samverkansprojekt i offentlig 

sektor.(2010). 
Sökord Samverkan, samverkansprojekt 
Hämtad från www.libris.se november 2010. 
 
MatchningsArenan, 2010. Projektledare Elisabeth Löfström och koordinatorer. Timrå. 
 
Projekt MatchningsArena Timrå, 2010 Projektbeskrivning och förprojekteringsbeskrivning 
ESF-Sverige. Sökord Matchningsarena 
Hämtad från www.esf.se november 2010. 
 
 
Proposition 2002/03:132 (2003)  

Sökord: myndigheter, missiv, FRISAM 

Hämtad från www.whiplashinfo.se december 2010. 

 

Socialstyrelsen (2001) Samverkan för särskilt utsatta – Utvärdering av samverkan FRISAM. 

Uppsala. ORD&FORM. 

 

 SOU 1996:85. (1996) Egon Jönsson – en kartläggning av lokala samverkansprojekt inom 

rehabiliteringsområdet. Göteborg. Graphic Systems AB 

 
 
 



 

sida 37 

Birgitta Naapanki, Charlotte Svengren  

Bilaga 1A 

 
Hej 
 
 
Vi är två studenter från Socionomprogrammet, Mittuniversitetet. Vi heter Birgitta 
Naapanki och Charlotte Svengren och skriver nu vårt examensarbete.  
 
Vi har valt att skriva om MatchningsArena Timrå då vi anser att det är ett aktuellt och 
väldigt intressant projekt som startat. Vi anser att projektet är rätt i tiden då det är 
många individer som vill men inte får chansen att visa vad de kan på en 
arbetsmarknad som idag tycks vara mättad.  Att snabbt få stöd och hjälp för att hitta 
en väg till sysselsättning, studier, arbete eller annat och slippa gå utan sysselsättning 
en längre period verkar vara en klok lösning.  
  
Vi har båda en tro på människans förmåga och rätten till ett självständigt liv och en 
bra självkänsla och vi vill gärna lära oss mer om detta. Vi samlar in information om 
projektet och kommer att presentera informationen i en gemensam C-uppsats som 
först kommer att granskas hos Mittuniversitetet och när den är godkänd kommer den 
att finnas tillgänglig hos Mittuniversitetet i Östersund. 
 
Vi är intresserade av dig som individ och undrar hur du som deltagare har uppfattat 
Projekt MatchningsArena Timrå. Detta handlar om Dig! Ett sätt att få information är 
via denna enkät som du besvarar anonymt. Vi hoppas att du vill ta dig tid att besvara 
våra frågor i enkäten. Vi kommer att samla in svaren och göra en sammanställning 
av dessa. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt enligt gällande bestämmelser om 
tystnadsplikt samt etiska forskningsregler.  
Vi behöver dina svar så snart som möjligt men senast 2010-12-12.  
Använd bifogat svarskuvert.  
 
 
Tack för din hjälp! 
 
 
  
Birgitta Naapanki     Charlotte Svengren 
bina0800@student.miun.se chsv0803@student.miun.se



 

 

Bilaga 1B 

 
Bakgrundsfrågor 
 
Innan du börjar besvara enkäten vill vi att du fyller i några uppgifter om dig själv. 
 
Är du:    Kvinna                        Man          
 
Din ålder: ...................................   år 
 
Genom vilken av följande myndigheter erbjöds du plats hos MatchningsArenan? 

 Arbetsförmedlingen       Försäkringskassan         Socialtjänsten 
 
 
Är du inskriven på MatchningsArena? 

 Ja. 
Hur länge har du varit inskriven? ..……………………………………………. 
 

 Nej.  
Hur länge var du inskriven? .......................................................................
  
 
Vilken av MatchningsArena; s målgrupper passar bäst in på din situation? 

 Arbetslös minst 3 månader 
 Ekonomiskt bistånd längre än 3 månader 
 Sjukskriven längre än 1 år 
 Tidsbegränsad sjukersättning 
 Tidsbegränsad aktivitetsersättning 
 Annan orsak: ............................................................................................

.......................................................................................................................  
 
Vilken är din tidigare utbildning? Markera alla alternativ som stämmer in på dig. 

 Grundskola, folkskola, mellanskola 
 Gymnasium 
 Yrkesskola, Folkhögskola 
 Yrkeshögskola, universitet eller högskola 
 Annan utbildning, vilken? ..........................................................................  
 Utbildning i annat land än Sverige, på vilken nivå? ..................................  

 
Vilken är din etniska bakgrund?  

 Svensk 
 Utländsk 
 Annat 

 
 
 



 

 

 
Enkätfrågorna 
 
Vilka förväntningar/förhoppningar hade du inför projektet?  

 Att få arbete 
 Att få praktikplats 
 Personlig utveckling 
 Att börja studera 
 Annat: .....................................................................................................  

 
Hur många av de tre koordinatorerna träffade du vid första tillfället, det vill säga 
vid inskrivningen? 

    1 person 
 2 personer 
 3 personer 

 
Hur många av de tre koordinatorerna har du träffat under hela din period i 
projektet? 

 1 person 
 2 personer  
 3 personer 

 
Anser du att du har fått träffa koordinatorn/koordinatorerna i den utsträckning du 
haft behov av? 

 Ja 
 Nej 

 
Om inte, vad önskar du varit annorlunda? ........................................................
..........................................................................................................................  

 
Hur upplevde du bemötandet från personalen när du kom till 
MatchningsArenan? 

 Mycket positivt  
 Positivt 
 Neutralt (Varken positivt eller negativt) 
 Negativt 
 Mycket negativt 

Din egen beskrivning: .......................................................................................  
 
Hur upplever du tillgängligheten till MatchningsArenans lokaler? Hissar, dörrar, 
toaletter, bussförbindelser, parkeringsplatser mm 

 Bra 
 Mindre bra 
 Inte bra 

Din egen beskrivning: .......................................................................................  



 

 

Trivs du som deltagare i projektet? 

 Ja 
 Nej 

 
 

Bedömer du deltagandet i projektet som meningsfullt? 

 Ja 
 Nej 

 

 
Om du varit i projektet längre än tre veckor: har din bedömning av projektets 
meningsfullhet förändrats?  

 Ja till det bättre 
 Ja till det sämre 
 Nej Ingen förändring 
 Annat: ........................................................................................................  

 
Upplever du att du har fått stöd under ditt deltagande i projektet?  

 Ja, jag har fått stöd. 
Egen beskrivning: ................................................................................................
............................................................................................................................. 
 

 Nej, jag har inte fått stöd. 
Egen beskrivning: ................................................................................................
............................................................................................................................. 

 
Vilka insatser har du genomgått? 
 Kartläggning 
 Personlig/självstärkande utveckling 
 Praktik 
 Utbildning 
 Annat .........................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................  
 

Anser du att dessa insatser du hittills erbjudits varit till någon hjälp? 
 Ja 
 Nej 

 
Om du svarade Nej vilka insatser tror du skulle ha passat dig bättre? ..........
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................  

 



 

 

 
 

Känner du dig mer redo och eller motiverad att komma ut i arbete/utbildning? 

 Ja, mer redo  Jag är ute i arbete  
 Nej ingen förändring  Jag är ute i utbildning 
 Nej mindre redo 

 
Finns det något fysiskt eller psykiskt hinder som begränsar din 
arbetskapacitet? 

 
 Ja  
 Nej  

 
 
Upplever du någon skillnad mellan kontakten med myndigheterna i 
MatchningsArenan jämfört med dina tidigare kontakter med myndigheterna var 
för sig?  

 Ja till det bättre 
 Ja till det sämre 
 Nej Ingen förändring 

 
På vilket sätt har du själv bidragit till att eventuell förändring skett? 

................................................................................................................. ......

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................  
 

 
Tack för dina svar!

Har din självbild (syn på dig själv) förändrats under din tid i projektet?  
Flera alternativ möjliga. 

 Ja till det bättre, allmänt  Ja men till det sämre 
 Ja ökad självkänsla  Nej Ingen förändring 
 Ja ökat självförtroende 
 Ja ökad motivation 

 
Har din syn på framtiden förändrats sedan du kom med i projektet?  

 Ja till det bättre 
 Ja till det sämre 
 Nej Ingen förändring 
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Är du kvinna eller man? 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Kvinna 33 70,2 70,2 70,2 

Man 14 29,8 29,8 100,0 

Valid 

Total 47 100,0 100,0   

      
      
      

Din ålder 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

16-24 3 6,4 6,4 6,4 

25-34 9 19,1 19,1 25,5 

35-44 15 31,9 31,9 57,4 

45-54 11 23,4 23,4 80,9 

55-64 9 19,1 19,1 100,0 

Valid 

Total 47 100,0 100,0   

      
      
      

Vilken är din etniska bakgrund? 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Svensk 36 76,6 76,6 76,6 

Utländsk 10 21,3 21,3 97,9 

Annan 1 2,1 2,1 100,0 

Valid 

Total 47 100,0 100,0   

      
      
      

Är du inskriven på Matchningsarenan? 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Ja 39 83,0 83,0 83,0 

Nej 7 14,9 14,9 97,9 

Svar 
saknas 

1 2,1 2,1 100,0 

Valid 

Total 47 100,0 100,0   
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Genom vilken av följande myndigheter erbjöds du plats hos Matchningsarenan? 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Arbetsförmedlingen 29 61,7 61,7 61,7 

Försäkringskassan 10 21,3 21,3 83,0 

Socialtjänsten 5 10,6 10,6 93,6 

Svar saknas 2 4,3 4,3 97,9 

Vet ej 1 2,1 2,1 100,0 

Valid 

Total 47 100,0 100,0   

      
      
      

Vilka förväntningar/förhoppningar hade du inför projektet? 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Att få arbete 24 51,1 51,1 51,1 

Personlig utveckling 4 8,5 8,5 59,6 

Att börja studera 4 8,5 8,5 68,1 

Annat 10 21,3 21,3 89,4 

Samtliga arbete, 
praktikplats,personlig 
utveckling,studera 

1 2,1 2,1 91,5 

Att få praktikplats, 
personlig utveckling 

1 2,1 2,1 93,6 

Flersvar Att få arbete, 
annat 

1 2,1 2,1 95,7 

Att få arbete, personlig 
utveckling 

2 4,3 4,3 100,0 

Valid 

Total 47 100,0 100,0   
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Vilken är din tidigare utbildning? Markera alla alternativ som stämmer in på dig. 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Grundskola, folkskola, mellanskola 9 19,1 19,1 19,1 

Gymnasium 3 6,4 6,4 25,5 

Yrkesskola, Folkhögskola 2 4,3 4,3 29,8 

Yrkeshögskola, universitet eller 
högskola 

1 2,1 2,1 31,9 

Utbildning i annant land än Sverige 1 2,1 2,1 34,0 

Grundskola,folkskola, 
mellanskola,gymnasium 

12 25,5 25,5 59,6 

Gymnnasium ,annan utbildning 1 2,1 2,1 61,7 

Grundskola,folkskola,mellanskola, 
annan utbildning 

4 8,5 8,5 70,2 

Grundskola, folkskola, mellanskola, 
yrkesskola, folkhögskola 

1 2,1 2,1 72,3 

Grundskola, folkskola, mellanskola, 
gymnasium, annan utbildning 

2 4,3 4,3 76,6 

Yrkesskola, Folkhögskola, utbildning i 
annat land än Sverige 

1 2,1 2,1 78,7 

Grundskola, folkskola, mellanskola, 
gymnasium, yrkesskola, Folkhögskola, 
Utbildning i annat land än Sverige 

1 2,1 2,1 80,9 

Grundskola, folkskola, mellanskola, 
gymnasium, yrkesskola, Folkhögskola, 
annan utbildning 

2 4,3 4,3 85,1 

Grundskola, folkskola, mellanskola, 
utbildning i annat land än Sverige 

1 2,1 2,1 87,2 

Grundskola, folkskola, mellanskola, 
Yrkesskola, Folkhögskola, Annan 
utbildning 

1 2,1 2,1 89,4 

Grundskola, folkhögskola, 
mellanskola, gymnasium, 
Yrkeshögskola, universitet/högskola, 
Utbildning i annat land än Sverige 

1 2,1 2,1 91,5 

Annan utbildning, Utbildning i annat 
land än Sverige 

1 2,1 2,1 93,6 

Gymnasium, Yrkesskola, 
Folkhögskola 

1 2,1 2,1 95,7 

Grundskola, folkskola, mellanskola, 
Gymnasium, Yrkesskola, 
Folkhögskola 

2 4,3 4,3 100,0 

Valid 

Total 47 100,0 100,0   



 

 

Bilaga 2 D 

 
Vilken av Matchningsarena,s målgrupper passar bäst in på dig? 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Arbetslös minst 3 
månader 

21 44,7 44,7 44,7 

Ekonomiskt bistånd 
längre än 3 månader 

4 8,5 8,5 53,2 

Sjukskriven  längre än 
1 år 

2 4,3 4,3 57,4 

Tidsbegränsad 
sjukersättning 

5 10,6 10,6 68,1 

Tidsbegränsad 
aktivitetsersättning 

7 14,9 14,9 83,0 

Annan orsak 2 4,3 4,3 87,2 

Sjukskriven längre än 1 
år, tidsbegränsad 
aktivitetsersättning 

1 2,1 2,1 89,4 

Sjukskriven längre än 1 
år, annan orsak 

1 2,1 2,1 91,5 

Sjukskriven längre än 1 
år, tidsbegränsad 
sjukersättning 

2 4,3 4,3 95,7 

Svar saknas 2 4,3 4,3 100,0 

Valid 

Total 47 100,0 100,0   



 

 

Bilaga 2 E 

Hur många av de tre koordinatorer träffade du vid första tillfället, det vill säga vid 
inskrivningen? 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

En person 28 59,6 59,6 59,6 

Två personer 10 21,3 21,3 80,9 

Tre personer 7 14,9 14,9 95,7 

Svar saknas 2 4,3 4,3 100,0 

Valid 

Total 47 100,0 100,0   

Hur många av de tre koordinatorerna har du träffat under hela din period i 
projektet? 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

En person 18 38,3 38,3 38,3 

Två personer 17 36,2 36,2 74,5 

Tre personer 10 21,3 21,3 95,7 

Svar saknas 2 4,3 4,3 100,0 

Valid 

Total 47 100,0 100,0   

Anser du att du har fått träffa koordinatorn/koordinatorerna i den utsträckning 
du haft behov av? 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Ja 40 85,1 85,1 85,1 

Nej 5 10,6 10,6 95,7 

Både ja och nej 1 2,1 2,1 97,9 

Svar saknas 1 2,1 2,1 100,0 

Valid 

Total 47 100,0 100,0   

Hur upplevdes bemötandet från personalen när du kom till Matchningsarenan? 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Mycket positivt 22 46,8 46,8 46,8 

Positivt 18 38,3 38,3 85,1 

Neutralt (varken 
positivt eller 
negativt) 

3 6,4 6,4 91,5 

Negativt 1 2,1 2,1 93,6 

Egen beskrivning 1 2,1 2,1 95,7 

Svar saknas 2 4,3 4,3   

Valid 

Total 47 100,0 100,0   



 

 

Bilaga 2 F 

Hur upplevde du tillgängligheten till Matchningsarenas lokaler (hissar, dörrar, 
toaletter, bussförbindelser, parkeringsplatser mm 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Bra 42 89,4 89,4 89,4 

Mindre bra 2 4,3 4,3 93,6 

Inte bra 1 2,1 2,1 95,7 

Svar saknas 2 4,3 4,3 100,0 

Valid 

Total 47 100,0 100,0   

Trivs du som deltagare i projektet? 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Ja 35 74,5 74,5 74,5 

Nej 8 17,0 17,0 91,5 

Både ja och nej 2 4,3 4,3 95,7 

Svar saknas 2 4,3 4,3 100,0 

Valid 

Total 47 100,0 100,0   

Bedömer du deltagandet i projektet som meningsfullt? 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Ja 29 61,7 61,7 61,7 

Nej 13 27,7 27,7 89,4 

Både ja och nej 2 4,3 4,3 93,6 

Svar saknas 3 6,4 6,4 100,0 

Valid 

Total 47 100,0 100,0   

Om du varit i projektet längre än tre veckor: har din bedömning av projektets 
meningsfullheten förändrats 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Ja till det bättre 16 34,0 34,0 34,0 

Ja till det sämre 4 8,5 8,5 42,6 

Nej ingen 
förändring 

19 40,4 40,4 83,0 

Annat 4 8,5 8,5 91,5 

Ja till det sämre, 
Nej ingen 
förändring 

1 2,1 2,1 93,6 

Svar saknas 3 6,4 6,4 100,0 

Valid 

Total 47 100,0 100,0   

 



 

 

Bilaga 2 G 

Upplever du att du har fått stöd under ditt deltagande i projektet? 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Ja jag har fått stöd 35 74,5 74,5 74,5 

Nej jag har inte fått stöd 7 14,9 14,9 89,4 

Svar saknas 5 10,6 10,6 100,0 

Valid 

Total 47 100,0 100,0   

      
Vilka insatser har du genomgått 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Kartläggning 15 31,9 31,9 31,9 

Personlig självstärkande 
utveckling 

2 4,3 4,3 36,2 

Praktik 7 14,9 14,9 51,1 

Utbildning 1 2,1 2,1 53,2 

Annat 3 6,4 6,4 59,6 

Kartläggning, 
personlig/självstärkande 
utveckling 

5 10,6 10,6 70,2 

Kartläggning, 
personlig/självstärkande 
utveckling, praktik 

3 6,4 6,4 76,6 

kartläggning, praktik, utbildning 2 4,3 4,3 80,9 

Kartläggning, annat 3 6,4 6,4 87,2 

Personlig/självstärkande 
utveckling, praktik 

1 2,1 2,1 89,4 

Kartläggning, 
personlig/självstärkande 
utveckling, annat 

1 2,1 2,1 91,5 

Kartläggning, praktik 1 2,1 2,1 93,6 

Svar saknas 3 6,4 6,4 100,0 

Valid 

Total 47 100,0 100,0   

      
Anser du att dessa insatser du hittills erbjudits varit till någon hjälp? 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Ja 29 61,7 61,7 61,7 

Nej 13 27,7 27,7 89,4 

Både ja och nej 2 4,3 4,3 93,6 

Svar saknas 3 6,4 6,4 100,0 

Valid 

Total 47 100,0 100,0   



 

 

Bilaga 2 H 

Har din självbild (syn på dig själv) förändrats under din tid i projektet? Flera alternativ möjliga. 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Ja till det bättre, allmänt 5 10,6 10,9 10,9 

Ja ökad självkänsla 3 6,4 6,5 17,4 

Ja ökat självförtroende 1 2,1 2,2 19,6 

Ja ökad motivation 4 8,5 8,7 28,3 

Nej ingen förändring 22 46,8 47,8 76,1 

Flersvar ökat självförtroende, 
ökad motivation 

2 4,3 4,3 80,4 

Flersvar ökat självkänsla ökat 
självförtroende 

1 2,1 2,2 82,6 

Flersvar Ja till det bättre, ökad 
självkänsla, ökad motivation 

1 2,1 2,2 84,8 

Flersvar Ja ökad självkänsla, ja 
till det sämre 

1 2,1 2,2 87,0 

Flersvar Ja till det bättre, ökad 
självkänsla, ökat självförtroende 

1 2,1 2,2 89,1 

Flersvar Ja till det bättre, ökad 
motivation 

2 4,3 4,3 93,5 

Svar saknas 3 6,4 6,5 100,0 

Valid 

Total 46 97,9 100,0   

Missing System 1 2,1     

Total 47 100,0     

            

            

      
      

Har din syn på framtiden förändrats sedan du kom med i projektet? 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Ja till det bättre 14 29,8 30,4 30,4 

Ja till det sämre 4 8,5 8,7 39,1 

Nej ingen förändring 26 55,3 56,5 95,7 

Svar saknas 2 4,3 4,3 100,0 

Valid 

Total 46 97,9 100,0   

Missing System 1 2,1     

Total 47 100,0     

 



 

 

Bilaga 2 I 

Känner du dig mer redo och eller motiverad att komma ut i arbete/utbildning 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Ja, mer redo 10 21,3 21,7 21,7 

Nej ingen förändring 20 42,6 43,5 65,2 

Nej mindre redo 1 2,1 2,2 67,4 

Jag är ute i arbete 7 14,9 15,2 82,6 

Jag är ute i utbildning 3 6,4 6,5 89,1 

Ja mer redo, Jag är ute i 
utbildning 

1 2,1 2,2 91,3 

Nej ingen förändring, Jag 
är ute i arbete 

2 4,3 4,3 95,7 

Svar saknas 2 4,3 4,3 100,0 

Valid 

Total 46 97,9 100,0   

Missing System 1 2,1     

Total 47 100,0     

      
      

Upplever du skillnad mellan kontakten med myndigheterna i Matchningsarena, jämfört 
med dina tidigare kontakter med myndigheterna var för sig? 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Ja till det bättre 24 51,1 52,2 52,2 

Ja tlll det sämre 4 8,5 8,7 60,9 

Nej ingen förändring 16 34,0 34,8 95,7 

Svar saknas 2 4,3 4,3 100,0 

Valid 

Total 46 97,9 100,0   

Missing System 1 2,1     

Total 47 100,0     

      
Finns det något fysiskt eller psykiskt hinder som begränsar din arbetskapacitet 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Ja 26 55,3 56,5 56,5 

Nej 19 40,4 41,3 97,8 

Svar saknas 1 2,1 2,2 100,0 

Valid 

Total 46 97,9 100,0   

Missing System 1 2,1     

Total 47 100,0     



 

 

Bilaga 2 J 

Hur många av koordinatorerna har du träffat under perioden * Är du nöjd med antal möten med koordinatorerna Crosstabulation 

Är du nöjd med antal möten med 
koordinatorerna   

Ja Nej 
Både ja 
och nej 

Svar 
saknas Total 

Count 15 3 0 0 18 En 
person % within Är du nöjd med antal möten 

med koordinatorerna 
,4 ,6 ,0 ,0 ,4 

Count 14 2 1 0 17 Två 
personer % within Är du nöjd med antal möten 

med koordinatorerna 
,4 ,4 1,0 ,0 ,4 

Count 10 0 0 0 10 Tre 
personer % within Är du nöjd med antal möten 

med koordinatorerna 
,3 ,0 ,0 ,0 ,2 

Count 1 0 0 1 2 

Hur många av 
koordinatorerna 
har du träffat 
under perioden 

Svar 
saknas % within Är du nöjd med antal möten 

med koordinatorerna 
,0 ,0 ,0 1,0 ,0 

Count 40 5 1 1 47 Total 

% within Är du nöjd med antal möten 
med koordinatorerna 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 



 

 

Bilaga 2 K 

 Målgrupp * Förväntningar Crosstabulation 

Vilka förväntningar/förhoppningar hade du inför projektet? 

  
Att få 
arbete 

Personlig 
utveckling 

Att börja 
studera Annat 

Samtliga arbete, 
praktikplats,personlig 
utveckling, studera 

Att få 
praktikplats, 

personlig 
utveckling 

Flersvar Att 
få arbete, 

annat 

Att få 
arbete, 

personlig 
utveckling Total 

Count 15 0 1 2 1 0 1 1 21 Arbetslös minst 3 
månader % within 

Förväntningar 
,6 ,0 ,3 ,2 1,0 ,0 1,0 ,5 ,4 

Count 2 0 2 0 0 0 0 0 4 Ekonomiskt 
bistånd längre än 
3 månader 

% within 
Förväntningar 

,1 ,0 ,5 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 

Count 0 0 0 1 0 0 0 1 2 Sjukskriven  
längre än 1 år % within 

Förväntningar 
,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,5 ,0 

Count 0 2 0 3 0 0 0 0 5 Tidsbegränsad 
sjukersättning % within 

Förväntningar 
,0 ,5 ,0 ,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 

Count 4 1 1 0 0 r 0 0 7 Tidsbegränsad 
aktivitetsersättning % within 

Förväntningar 
,2 ,3 ,3 ,0 ,0 1,0 ,0 ,0 ,1 

Count 0 1 0 1 0 0 0 0 2 Annan orsak 

% within 
Förväntningar 

,0 ,3 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 

Count 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Sjukskriven längre 
än 1 år, 
tidsbegränsad 
aktivitetsersättning 

% within 
Förväntningar 

,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 

Count 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Sjukskriven längre 
än 1 år, annan 
orsak 

% within 
Förväntningar 

,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 

Count 0 0 0 2 0 0 0 0 2 Sjukskriven längre 
än 1 år, 
tidsbegränsad 
sjukersättning 

% within 
Förväntningar 

,0 ,0 ,0 ,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 

Count 1 0 0 1 0 0 0 0 2 

Vilken av 
Matchningsarena,s 
målgrupp passar 
bäst in på din 
situation? 

Svar saknas 

% within 
Förväntningar 

,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 

Count 24 4 4 10 1 1 1 2 47 Total 
% within 
Förväntningar 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 



 

 

Bilaga 2 L 

Målgrupp * Hänvisande myndighet Crosstabulation 

Genom vilken av följande myndigheter erbjöds du plats hos 
Matchningsarenan? 

  

Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Socialtjänsten 
Svar 

saknas 
Vet 
ej Total 

Count 15 0 3 2 1 21 Arbetslös minst 3 
månader % within 

Hänvisande 
myndighet 

,5 ,0 ,6 1,0 1,0 ,4 

Count 3 0 1 0 0 4 Ekonomiskt 
bistånd längre än 
3 månader 

% within 
Hänvisande 
myndighet 

,1 ,0 ,2 ,0 ,0 ,1 

Count 1 1 0 0 0 2 Sjukskriven  
längre än 1 år % within 

Hänvisande 
myndighet 

,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 

Count 0 5 0 0 0 5 Tidsbegränsad 
sjukersättning % within 

Hänvisande 
myndighet 

,0 ,5 ,0 ,0 ,0 ,1 

Count 5 1 1 0 0 7 Tidsbegränsad 
aktivitetsersättning % within 

Hänvisande 
myndighet 

,2 ,1 ,2 ,0 ,0 ,1 

Count 1 1 0 0 0 2 Annan orsak 

% within 
Hänvisande 
myndighet 

,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 

Count 1 0 0 0 0 1 Sjukskriven längre 
än 1 år, 
tidsbegränsad 
aktivitetsersättning 

% within 
Hänvisande 
myndighet 

,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 

Count 1 0 0 0 0 1 Sjukskriven längre 
än 1 år, annan 
orsak 

% within 
Hänvisande 
myndighet 

,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 

Count 0 2 0 0 0 2 Sjukskriven längre 
än 1 år, 
tidsbegränsad 
sjukersättning 

% within 
Hänvisande 
myndighet 

,0 ,2 ,0 ,0 ,0 ,0 

Count 2 0 0 0 0 2 

Vilken av 
Matchningsarena,s 
målgrupp passar 
bäst in på din 
situation? 

Svar saknas 

% within 
Hänvisande 
myndighet 

,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 

Count 29 10 5 2 1 47 Total 

% within 
Hänvisande 
myndighet 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 



 

 

Bilaga 2 M 

Vilka insatser har du genom gått* Har insatserna hjälpt Crosstabulation 

Anser du att dessa insatser du hittills erbjudits 
varit till någon hjälp?   

Ja Nej 
Både ja 
och nej 

Svar 
saknas Total 

Count 7 8 0 0 15 Kart läggning 

% within Har insatserna hjälpt ,2 ,6 ,0 ,0 ,3 

Personlig självstärk-
ande utveckling 

Count 2 0 0 0 2 

  
% within Har insatserna hjälpt ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 

Count 7 0 0 0 7 Praktik 

% within Har insatserna hjälpt ,2 ,0 ,0 ,0 ,1 

Count 1 0 0 0 1 Utbildning 

% within Har insatserna hjälpt ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 

Count 1 0 1 1 3 Annat 

% within Har insatserna hjälpt ,0 ,0 ,5 ,3 ,1 

Count 4 1 0 0 5 Kart läggning, 
personlig/ själv-
stärkande utveckling % within Har insatserna hjälpt ,1 ,1 ,0 ,0 ,1 

Count 2 1 0 0 3 Kart läggning, 
personlig/ själv-
stärkande utveckling, 
praktik 

% within Har insatserna hjälpt ,1 ,1 ,0 ,0 ,1 

Count 1 0 1 0 2 Kart läggning, praktik, 
utbildning 

% within Har insatserna hjälpt ,0 ,0 ,5 ,0 ,0 

Count 2 1 0 0 3 Kartläggning, annat 

% within Har insatserna hjälpt ,1 ,1 ,0 ,0 ,1 

Count 1 0 0 0 1 Personlig/ 
självstärkande 
utveckling, praktik % within Har insatserna hjälpt ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 

Count 1 0 0 0 1 Kartläggning, 
personlig/ 
självstärkande 
utveckling, annat 

% within Har insatserna hjälpt ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 

Count 0 1 0 0 1 Kart läggning, praktik 

% within Har insatserna hjälpt ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 

Count 0 1 0 2 3 

Vilka 
insatser 
har du 
genom 
gått? 

Svar saknas 

% within Har insatserna hjälpt ,0 ,1 ,0 ,7 ,1 

Count 29 13 2 3 47 Total 

% within Har insatserna hjälpt 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 



 

 

Bilaga 2 N 

Ålder * Förväntningar Crosstabulation 

Vilka förväntningar/förhoppningar hade du inför projektet? 

  

Att få 
arbete 

Personlig 
utveckling 

Att börja 
studera Annat 

Samtliga arbete, 
praktikplats,personlig 

utveckling,studera 

Att få 
praktikplats, 

personlig 
utveckling 

Flersvar 
Att få 

arbete, 
annat 

Att få 
arbete, 

personlig 
utveckling Total 

Count 0 0 1 1 0 1 0 0 3 16-
24 % within 

Förväntningar 
,0 ,0 ,3 ,1 ,0 1,0 ,0 ,0 ,1 

Count 7 0 0 0 0 0 0 2 9 25-
34 % within 

Förväntningar 
,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,0 ,2 

Count 6 2 0 5 1 0 1 0 15 35-
44 % within 

Förväntningar 
,3 ,5 ,0 ,5 1,0 ,0 1,0 ,0 ,3 

Count 4 2 2 3 0 0 0 0 11 45-
54 % within 

Förväntningar 
,2 ,5 ,5 ,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,2 

Count 7 0 1 1 0 0 0 0 9 

Din 
ålder? 

55-
64 % within 

Förväntningar 
,3 ,0 ,3 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,2 

Count 24 4 4 10 1 1 1 2 47 Total 

% within 
Förväntningar 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 


