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Institutet för 
lokal och 
regional 
demokrati

ID bedriver sen 1996 en nationell och 
internationell verksamhet med inriktning 
mot projektledning, 
utvärdering/utredning samt EVOLVE 
Mångfaldscertifiering.

• ID är en ideell förening med följande 
fyra huvudmän:

• Region Kronoberg
• Växjö kommun
• Linnéuniversitetet
• Länsstyrelsen i Kronobergs län



Omfång

Utvärderingsuppdrag aug – nov 2018

Basverksamheten aug 2016 – aug 2018 

Rapport och presentation



Kort om metod

Dokumentanalys –
Arbetsmaterial

Statistiksammanställning
– Livshjulet, 

Insatstrappan

Kvalitativa intervjuer –
Lottning av deltagare



Intervjukandidater

Åtta deltagare

Fyra samordnare

En förbundschef

Tre styrelsemedlemmar



Beslut om 
nedläggning

Hitta nytt system
Basverksamheten ett parallellt spår 
Många deltagare i glapp mellan myndigheter
Åtgärda systemfel, skapa kontinuitet

Nedläggning
Processer ge långsiktighet
Nå och hjälpa fler
 Verksamhetsutveckling 



Deltagare

8 deltagare: 4 kvinnor, 4 män
6 grupper aug 2016 – aug 2018

Varierad bakgrund 

Snittålder: 38 år



Basverksamhet

Gruppverksamhet i 10 veckor

Block 1 – självförtroende, självkänsla, struktur &   
planering

Block 2 – ekonomi, kost, sömn, motion, stress 

Block 3 – arbetssökning, studiebesök, 
gruppaktivitet, föreläsning 

Individuellt stöd enskilt av tilldelad samordnare



Resultat

Intervjuer utifrån intervjuguide

Upplevelser & reflektioner av verksamheten + statistik



Vad hoppades du på innan du gick hit första 
gången?

• Man 52 år, Utbränd/sjukskriven: ”Jag gick in i väggen och blev svårt sjuk, 
mitt mål var att snabbt komma ut i arbete så jag kände mig stressad och 
rastlös av att sitta hemma.” 

Kommentar: Samband mellan mående och förhoppning utifrån livsbakgrund



Vad var du tveksam över innan du gick hit 
första gången? 

• Kvinna 44 år, Långtidssjukskriven/långtidsarbetslös: ”Jag hamnade i en spiral 
där jag inte kom så bra överens med auktoritet och arbetsförmedlingen, jag 
har blivit lovad grejer som inte blivit av. Tillförlitligheten var låg.” 

Kommentar: Tveksamhet gentemot insatser, låg tilltro till myndigheter



Vad var bra med basverksamheten?

Grupp Individuellt
Gemenskap Mycket stöd 
Positivt klimat Bli lyssnad på
Intressanta föreläsningar Någon att bolla med

Kommentar: Ett kunskapsutbyte
Individuella stödet viktigt och tryggt vid viktiga möten 



Vad var mindre bra med basverksamheten?

Grupp Individuellt
Gruppinnehåll kändes opassande Information upplevdes stötande
Gruppmedlem upplevdes som störig Hann lägga ner innan praktik
Gruppmedlemmar tyr sig till enskild Hann lägga ner innan körkort

Kommentar: Varierad syn; från kursinnehåll till kommunikation 
Besvikelse över nedläggning innan individ hunnit avklara moment
Personliga preferenser, överlag nöjda



Om Finsam inte hade funnits

Samtliga åtta intervjuade deltagare tror inte de hade fått detta stöd någon 
annanstans!

Återfann tilltro till myndighetspersoner
Fick tid att landa 
Flera tidigare insatser som ej fungerat

Kommentar: Den låga tilltron skapade misstänksamhet gentemot nya insatser



Statistik

Nått sina måluppfyllelser:
40% vidare i arbete/studier/praktik
50% vidare till annan rehab-insats
Positiv livsförändring (Livshjulet)

Samordnarna ser en förändring:
Av 48 individer är 5 i oförändrat läge
1 individ är i försämrat läge (pga

mående)
42 individer har ökat ett/flera steg på 

trappan

90 procent från Region Kronoberg



Åldersspann

Åldersspann (år) Kvinna Man Totalt

16–22 0 0 0

23–28 5 8 13

29–34 4 6 10

35–40 6 3 9

41–46 5 2 7

47–52 2 1 3

53–58 1 2 3

59–65 2 1 3

Målgrupp:16–65 år 25 23 48



Livshjulet


Diagram1

		Arbete/studier		Arbete/studier		Arbete/studier

		Dagliga rutiner		Dagliga rutiner		Dagliga rutiner

		Motion		Motion		Motion

		Skattskista/talanger		Skattskista/talanger		Skattskista/talanger

		Personlig utveckling		Personlig utveckling		Personlig utveckling

		Sömn		Sömn		Sömn

		Kost		Kost		Kost

		Hantera stress		Hantera stress		Hantera stress



Start

Avslut

1 månad senare

Livshjulet april - augusti 2018
33 deltagare
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Blad1

		Område		Start		Avslut		1 månad senare

		Arbete/studier		4		7.7		7

		Dagliga rutiner		6.4		7.6		7.6

		Motion		6.9		7.6		7.6

		Skattskista/talanger		6.9		7.3		8

		Personlig utveckling		6.4		7.8		7.9

		Sömn		6.2		6.9		7

		Kost		6.9		7.5		8

		Hantera stress		5.9		6.4		7





Blad1

		



Start

Avslut

1 månad senare

Livshjulet april - augusti 2018
33 deltagare



Blad2

		Område		Start		Avslut

		Arbete/studier		5.1		5.2

		Dagliga rutiner		6		8.2

		Motion		5.4		6.6

		Skattskista/talanger		2.9		3.8

		Personlig utveckling		5		6.2

		Sömn		4.7		5

		Kost		5.9		6.2

		Hantera stress		3.6		5.4





Blad2

		



Start

Avslut

Livshjulet aug - nov 2016





Insatstrappan

Deltagare Bakgrund Tid i 
insats

Före Efter Vad gör individen idag?

M 52 år Utbränd, sjukskriven 1 år 2 3 Sjukskriven, rehab
M 30 år Depression, NP 1,5 år 1 8 Praktik, kommunal verksamhet

K 31 år Familjerelaterat mående 1 år 5 8 Praktik, Nystartsjobb 

M 31 år NP-utredning 10 mån 2 6 Lönebidragsjobb 50%
K 44 år Långtidssjukskriven/långtidsar

betslös
1 år 2 5 Arbetslivsresurs 

M 34 NP-diagnos 3 mån 
praktik

1 3 Sjukersättning 100%, volontär 
6h/vecka

K 44 år Arbetsskada, sjukskriven 1 år 4 6 Arbetstränar via AF+FK

K 49 år Kronisk sjukdom, 
långtidsarbetslös

3 mån 
+arbete 
25 
procent

4 8 Lönebidragsarbete 25%, 
Sjukersättning 75% med 
kontinuerlig kontakt med 
samordnare i ett år efter avslut



Samordnarnas reflektioner

Ge ett sammanhang 
 Inge förtroende

Utbytte erfarenheter med kollegor
Ge individen vardagsstruktur
Stärka individens självkänsla

Kontinuitet och stöd 



Summering

Positiva värden Mindre bra aspekter
Gott bemötande - Dåligt bemötande/oförståelse
Ge tid och kontinuitet - Blanketter skapar stress
Kasam (känsla av sammanhang) - Många aktörer - energikrävande
Tydliga mål - Löften som bryts 
Konkret arbetsmaterial
Positiv attityd och professionalitet
Tydlighet i ansvarsrollen
Pusha individen 



Tack! 

aida@idvxo.se

www.idvxo.se 
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