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Projekt GrAF är slut - det är nu det börjar. 
Under två års tid har ca 500 deltagare fått möj-
lighet att utveckla sin kompetens, sina verk-
samheter samt höja ambitionen när det gäller 
stöd till personer med funktionsnedsättning att 
komma i arbete. Men det handlar inte bara om 
funktionsnedsättning och arbete. Vi har under 
projektets tid insett att det finns många personer 
som behöver mer stöd för att närma sig, få och 
behålla ett arbete. Det handlar om personer som 
finns i komplexa system där vi inte ens själva 
alltid kan förstå eller förklara varför det inte all-
tid fungerar att samverka myndigheter emellan. 
Hur skall vi då få dem att tro på oss? 
När kompetensen hos medarbetare höjs och 
nya möjligheter uppstår ställs det höga krav 
på verksamhetens förmåga att ställa om för att 
tillgodose den utvecklingspotential som den nya 
kunskapen innebär. Samtidigt vill man behålla 
en balans som ger trygghet åt både personal och 
deltagare, en dans på verksamhetsutvecklingens 
tunna lina. 

Syftet med projekt GRAF var att genom 
kompetensutveckling av personal och chefer 
åstadkomma en förändring och utveckling av ar-
betsmetoder och organisatoriska strukturer kring 
funktionshinder och psykisk ohälsa i relation till 
arbete, detta har vi utfört väl. 

Från början var målgruppen personal inom 
funktionshinderverksamheterna såsom dag-
lig verksamhet och daglig sysselsättning i de 
medverkande kommunerna, men efter mobi-
liseringsfasen utökades den till att även rikta 
sig till personal som i sitt arbete möter och 
stöttar personer där det finns svårigheter, med 
eller utan diagnos, att komma i arbete och/eller 
sysselsättning. Det kan tex vara personal inom 
arbetsmarknadsenheter, boendestöd och försörj-
ningsstöd.

Den enkät som besvarades vid projektets 
början visade att både medarbetare och chefer 
skattade både arbetstrivsel och möjligheter till 
lärande högt i sina verksamheter. GRAF-projek-
tet startade alltså under gynnsamma förutsätt-
ningar och det har genomgående framkommit 
ett stort engagemang från de deltagande kom-

munerna och man har varit mycket nöjd med de 
utbildningsaktiviteter som erbjudits.

Vi har utrustat personalen med verktyg för 
att driva metodutveckling på lokal och regional 
nivå och genom erfarenheter av denna metod-
utveckling ökat möjligheten till att individens 
kompetens och kunskap tar en naturlig plats i 
verksamhetsutvecklingen. 

Förutsättningarna är mycket bättre idag än för 
två år sedan innan projektet startade, men det är 
lång väg kvar att gå. Implementeringsarbetet är 
viktigt och tar lång tid och förhoppningsvis kan 
GR vara en av många delar i en hållbar struktur 
för att stötta utvecklingen på lång sikt. 
Fyra av de deltagande kommunerna i GRAF-
projektet är i någon form med i den förstudie 
som genomförts under våren 2014. Förhopp-
ningsvis kommer den nya kunskapen att komma 
väl till pass i ett framtida ESF-projekt inom 
programområde 2.
När vi nu står här med två års erfarenhet av 
ännu ett projekt, kan vi då stolta säga att vi gjort 
skillnad? Att vi känner oss väl rustade att bidra 
till att personer som står långt ifrån arbetsmark-
naden etablerar sig på densamma? Ja, det är vi 
övertygade om. Denna rapport beskriver projek-
tet, aktiviteterna samt resultaten.

Inledning

Deltagande kommuner:
Härryda kommun 
Lerums kommun
Mölndals Stad
Partille kommun
Stenungsunds kommun
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Projektidé

Bakgrund

Jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i 
samhället för personer med funktionsnedsätt-
ning och psykisk ohälsa utgör viktiga politiska 
mål i Sverige. Trots detta misslyckas många 
med att få eller behålla ett arbete. I Slutbe-
tänkande av Nationell psykiatrisamordning1 

konstaterades bland annat att personer med 
psykisk ohälsa, trots sin arbetsförmåga, hade 
svag eller ingen förankring på arbetsmarknaden, 
vilket allvarligt förvärrade deras psykiska hälsa. 
Vidare anfördes att eventuella samhällsinsatser 
var splittrade på grund av att de föll inom ramen 
för varierande regelverk hos olika myndigheter. 
Orsakerna finns både på individnivån, det vill 
säga kompetensbrist hos personalen, på orga-
nisationsnivån lokalt i kommunerna samt på 
strukturell nivå. 

I en annan av regeringens psykiatrisatsningar2 

betonas vikten av att skapa en gemensam kun-
skapsbas, som bygger på tillgänglig kunskap 
och erfarenhet. I den satsningen läggs vikten vid 
att grunden till samarbetet mellan myndighe-
terna är en gemensam värdegrund och samsyn. 

Samordnade insatser är även stommen i 
Sjukförsäkringsreformen3 som trädde i kraft i 
juli 2008. Både Lissabonstrategin4 och EU:s 
framtidsstrategi EU20205 pekar tydligt på att i 
ett samhälle i snabb omvandling måste lärande 
vara en livslång process i vilken alla former av 
lärande värdesätts och erkänns. Den nationella 
strategin för konkurrenskraft, sysselsättning 
och entreprenörskap slår fast att kompetensut-
vecklande insatser för anställda som ett led i det 
livslånga lärandet är av avgörande betydelse för 
den ekonomiska tillväxten, produktiviteten och 
sysselsättningen. Även den regionala planen för 
socialfonden6 i Västsverige betonar vikten av 
utvecklingsarbete kopplat till kompetensförsörj-
ning. Att förankring av personer med funktions-
nedsättning och psykisk ohälsa på arbetsmark-
naden är möjlig, om kvalificerade stödinsatser 
sätts in, råder det en samstämmighet om hos 
berörda parter, men implementeringen stöter på 
svårigheter.

Med denna kunskap identifierades två huvud-
sakliga arbetsområden, inom vilka kompetens-
utveckling var nödvändig:
• På brukarnivån – effektivisering och 

samordning av stödinsatser till brukare 
i den egna organisationen i syfte att öka 
brukarnas förankring på arbetsmarknaden.

• På strukturell nivå – samverkan mellan 
olika parter kring individerna i syfte att 
samordna resurser och kunskaper om 
funktionsnedsättning i relation till arbete. 

Således var syftet med projektet att genom 
kompetensutveckling av personalen 
åstadkomma en förändring i arbetsmetoderna 
och organisatoriska strukturer kring 
funktionshinder och psykisk ohälsa i relation 
till arbete. Genom kompetensutveckling 
har personalen utrustas med verktyg och 
metoder för att driva metodutveckling och 
genom erfarenheter av metodutveckling 
berikas utbildningar/insatser för personalens 
kompetensutveckling. Arbetet i projektet 
har i olika former skett i samarbete med 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
brukarnas intresseorganisationer och 
företagarorganisationer. De deltagande 
kommunerna gick in i projektet med olika 
erfarenheter av arbete och funktionshinder. Att 
ta vara på varandras erfarenheter och lära av 
varandra har därför varit en stark ledstjärna i 
arbetet.

Projektorganisation och  
grupperingar
För att projektorganisationen skall fungera 
och kunna fokusera på det huvudsakliga syftet 
krävs erfaren och kompetent personal. GR har 
lång och gedigen erfarenhet av att samordna 
och leda projekt av olika slag och storlekar. 
Dessutom lever erfarenheterna kvar efter pro-
jektets slut vilket vi tror ökar möjligheten för 
implementering och förankring av projektets 
erfarenheter, inte bara i de deltagande kom-
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munerna, utan för alla GRs medlemskommuner 
och samverkansparter. Initiativet till GRAF-
projektet kom från GRs nätverk för chefer 
inom funktionshinderverksamhet och dessa var 
involverade i projektet redan från allra första 
början och under hela projekttiden.

I GRAF-projektets ledningsgrupp deltog två 
representanter för varje medverkande kommun 
tillsammans med projektledare och dokumen-
tationsstrateg. Dessa var enhetschefer från 
funktionshinderverksamhet samt arbetsmark-
nadsenhet. En förutsättning för att sitta med i 
ledningsgruppen var att mandat fanns för att ta 
beslut i de frågor som rörde projektet. Att det 
fanns två chefer från varje kommun medförde 
att det nästan alltid fanns en representant från 
respektive kommun på mötet. Ledningsgrup-
pen träffades en gång per månad samt vid 
fyra heldagar. Ledningsgruppens kunskap och 
engagemang är ovärderlig och har varit mycket 

givande för att driva projektet framåt, men även 
för att utbyta erfarenheter under projekttiden.

Projektteamet som ledde det operativa arbetet 
bestod av projektledare, dokumentationsstrateg, 
kommunikatör, utvärderare, projektassistent, 
projektstöd samt ekonom. Arbetet har fungera 
väl, mycket tack vare tidigare erfarenheter från 
projekt GRo7 där projektledare, projektstöd samt 
kommunikatör arbetade tillsammans.

En referensgrupp har funnits knuten till pro-
jektet, den bestod av representanter för arbets-
förmedling, försäkringskassa och brukarorgani-
sationer.  Från början fanns en representant för 
arbetsgivare med, men kunde tyvärr inte full-
följa sitt engagemang. Gruppen har träffats en 
gång, har kontinuerligt fått uppdaterad informa-
tion om projektet och har haft möjlighet att delta 
vid vissa aktiviteter.

Projektledningsgruppen:
Karin Lindell, Härryda kommun
Josefin Duveskog, Härryda kommun
Ann-Marie Predan, Mölndal Stad
Jan Hurtig, Mölndal Stad
Johan Broberg, Lerum/Bräcke diakoni
Sofia Wirdmo, Lerums kommun
Marianne Merin, Partille kommun
Ulla Stenström, Partille kommun
Mia Norneby, Stenungsunds kommun
Ylva A Görling, Stenungsunds kommun

Referensgruppen:
Rolf Carlsson, Försäkringskassan
Anna Darrell, Arbetsförmedlingen
Stig-Åke Johansson, HSO Västra Götaland
Elisabet Lundberg, NSPHiG

Projektteamet:
Nicholas Singleton, projektledare
Karin Westberg, dokumentationsstrateg
Caisa Hofgren, följeforskare
Maja Sabelsjö, kommunikatör (t.o.m. höst 
2013)
Klara Andersson, kommunikatör (fr.o.m. 
vinter 2014)
Petra Lavås, projektassistent
Viveka Adlercreutz, ekonom
Jacob Bucht, projektstöd
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Projektets målsättningar 

Syftet med projektet var att genom kompetens-
utveckling av personalen åstadkomma en för-
ändring i arbetsmetoderna och organisatoriska 
strukturer kring funktionshinder och psykisk 
ohälsa i relation till arbete. Utifrån syftet defi-
nierades tre övergripande mål:

1. Kompetent personal som bidrar till att öka 
möjligheter för personer med funktionsned-
sättning och psykisk ohälsa att få och behålla 
arbete. Under arbetet med projektansökan 
identifierades ett antal metoder och områden där 
utvecklingsbehovet var stort. Särskilt metoder 
gällande det direkta stödet till individer, men 
också erfarenhetsutbyte och stödjande insatser 
av mer traditionell kurskaraktär och inspiration. 
För att i verksamheterna öka förståelsen för 
projektet som helhet, öka kännedomen om de 
olika metoderna samt skapa en acceptans bland 
medarbetarna för den nya kunskap som vissa 
fick genom GRAF, erbjöds stora grupper inspi-
rationsföreläsningar samt webbutbildningar på 
projektets lär- och kommunikationsplattform.

2. En arbetsorganisation hos de kommunala 
verksamheterna som bygger på personalens 
kompetens och förmåga att samverka internt 
och med olika offentliga och privata aktörer 
kring brukare. En fungerande samverkan är nöd-
vändig för att ge korrekt stöd till de individer vi 
är till för att stötta8. I projektets mobiliserings-
fas låg fokus på samverkan mellan kommunal 
verksamhet och andra offentliga aktörer såsom 
Arbetsförmedling, Försäkringskassa samt hälso- 
och sjukvård. Men tidigt identifierades att beho-
vet av att stärka den interna samverkan mellan 
de olika kommunala förvaltningarna var stort. 

Fokus blev därför att stötta denna utveckling i 
första hand. En väl fungerande intern samver-
kan leder till bättre förutsättningar för extern 
samverkan.

3. Hållbara strukturer för organisatoriskt 
lärande hos kommunala verksamheter inom 
funktionshinder. Erfarenheter från tidigare 
projekt7 och forskning9 visar att stödet till 
projektdeltagare under själva projekttiden och 
aktiviteterna är viktiga, men att man inte alltid 
hinner ta hand om det i varje enskilt fall. För att 
en kompetenshöjande insats som exempelvis en 
utbildning skall leda till att deltagaren upple-
ver en utveckling krävs förankring inför själva 
aktiviteten om vad insatsen skall leda till samt 
tydlighet om vad som förväntas av deltagaren 
efter genomförd utbildning. Att få omsätta den 
nya kunskapen i praktiken i kombination med 
återkoppling och feedback från chef och kol-
legor är förutsättningar för en stödjande struktur 
som främjar utveckling av både individ och 
verksamhet. För att stötta denna utveckling ska-
pade vi en ny funktion i projektet - dokumenta-
tionsstrateg. Inte sällan är det svårt att upprätt-
hålla en adekvat dokumentation av resultaten i 
ett projekt. Brist på tid för och kompetens om 
hur ett sådant arbete ska utföras resulterar i att 
dokumentationen kommer i andra hand. Doku-
mentationsstrategens främsta uppgift i projekt 
GRAF var att ta initiativ till och driva arbetet 
med kvalitativ dokumentation lokalt i kommu-
nerna samt att stödja dem med kunskap om hur 
arbetet ska utföras och implementeras. Mer om 
dokumentationsstrategens roll och arbete finns 
längre fram i rapporten.
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GrAF-Projektet stArtAde med en mobilise-
ringsfas som pågick under perioden 1 augusti-30 
november 2012. Syftet var att förbereda projekt-
team, medverkande kommuner samt kommande 
deltagare för att på bästa sätt tillgodogöra sig 
möjligheterna med projektet. Kommunbesök 
genomfördes i de medverkande kommunerna 
där medarbetare, chefer, politiker och fackliga 
företrädare diskuterade projektets syfte och hur 
man på bästa sätt utifrån de lokala förutsättning-
arna kunde förankrara mål och aktiviteter. 

Kommunbesöken var givande och gav insikt 
i att det i kommunernas verksamheter fanns ett 
behov av att bredda målgruppen för projektet. 
Från att tidigare varit inriktat på den personal 
som arbetar i den del av verksamheten som 
organiseras under område funktionshinder 
identifierades andra verksamhetsområden såsom 
arbetsmarknadsenheter, boendestöd och försörj-
ningsstöd. Kommunbesöken gav projektteamet 
bra underlag och goda möjligheter att under 
genomförnadefasen erbjuda projektets deltagare 
ett väl anpassat utbildningsutbud. Enkäter och 
utvärderingar under projektets gång har visat på 
mycket hög grad av nöjdhet vilket även framgår 
i följeforskarens rapport.

Lär- och 
kommunikationsplattform
Projektet har som främsta kommunikationska-
nal använt lär-och kommunikationsplattformen 
www.grafprojektet.se. Där har all information 
om projektet funnits tillgänglig för deltagare 
och utomstående. Projektteamet har arbetat 
aktivt med att uppdatera sidan med nyheter om 
vad som är på gång i projektet och reportage 
från olika aktiviteter. Sidan har även innehållit 
dokumentation från projektet i form av presen-
tationer från föreläsningar, resedokumentatio-
ner, länkar, foton och filmer samt webbutbild-
ningar. 
Via lär- och kommunikationsplattformen har 
deltagarna kunnat anmäla sig till projektets akti-
viteter samt utbyta erfarenheter genom ett forum 
som använts av kommunerna och dokumenta-
tionsstrategen i arbetet med att dokumentera 
mål och arbetet med att uppfylla dem. Totalt har 
sidan haft över 3800 unika besökare.
Projektet har också använt sig av en facebook-
sida för att sprida information och dela olika 
länkar med koppling till projektet. 

GRAF-projektets innehåll
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Aktiviteter

De lärandeaktiviteter som genomförts i GRAF-
projektet har syftat till att öka medarbetarnas 
kompetens, ta tillvara befintlig kunskap samt ut-
veckla strategier för hur verksamhetsutveckling 
kan bedrivas framgångsrikt. Vi har tagit lärdom 
från tidigare projekt (GRo-projektet) där fokus 
var att människor och verksamheter utvecklas 
genom att både lära och göra.

Representanter från projektledningen och/
eller projektteam har alltid funnits på plats vid 
varje aktivitetsstart för att säkerställa att man 
som deltagare förstår sammanhanget och känner 
delaktighet. Vi tror inte att det räcker att skicka 
medarbetare på kurs för att en verksamhet ska 
utvecklas. Om man vill skapa motiverade, 
utvecklande arbetsplatser tror vi på delaktighet 
och återkoppling. Som ett led i detta erbjöds  
alla deltagare som gick grundutbildning i Sup-
ported Employment ett möte med projektets 
dokumentationsstrateg med bland annat stöd att 
sätta upp SMARTa mål. Nedan följer de aktivi-
teter som genomförts i GRAF-projektet.

Inspirationsföreläsningar
I projektet arrangerardes ett flertal inspirations-
föreläsningar med olika teman. Dessa syftade 
till att ge många deltagare möjlighet att ta del av 
de olika metoder som projektet utbildade i, samt 
att stärka möjligheten till implementering när 
deltagare som gick utbildningarna kom tillbaka 
till verksamheten.

Bemötande 
I projektet arrangerades en rad utbildningar och 
föreläsningar inom ämnet för att öka möjlig-
heterna att stötta personer med olika typer av 
funktionsnedsättningar. Föreläsning av brukares 
egna erfarenheter genom det nationella projektet 
Hjärnkoll var den aktivitet som nådde flest antal 
deltagare.

International Classification of Functioning, 
disability and health (ICF)
Det svenska begreppet för ICF är klassifikation 
av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. 
Vilket innebär ett sätt att klassificera och studera 
hälsa och hälsorelaterade tillstånd10. Klassifika-
tionens övergripande mål är att erbjuda en struk-
tur och ett standardiserat språk för att beskriva 
grundläggande funktioner, förmågor, omgiv-
ningsfaktorer och funktionshinder i relation till 
hälsa. Ett gemensamt språk och sätt att organi-
sera information ska underlätta möjligheterna 
till samarbete mellan olika organisationer och 
verksamheter som arbetar med att stötta perso-
ner med psykisk ohälsa eller funktionsnedsätt-
ningar. I projektet anordnades en inspirations-
föreläsning samt en kompetenscirkel kring ICF 
där deltagare fick möjlighet att testa metoden 
för att se och utvärdera huruvida ICF kan vara 

Ingegerd Winqvist (t.v) och Curt 
Nyström ledde kompetenscirkel 
kring ICF. Här till sammans med 
deltagare från Stenungsund 
under cirkelns sista träff. 

På lär- och 
kommunikationsplattformen 

grafprojektet.se hittar du 
dokumentation från projektet i form 
av filmer från föreläsningar, foton, 
resebrättelser och mycket annat. 

Sidan kommer att finnas kvar till och 
med 31 december 2014. Därefter   

kommer en del material finnas 
tillgängligt på GRs hemsida  

www.grkom.se

http://www.grafprojektet.se/aktiviteter/bemotande/%20
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ett verktyg att använda inom verksamheterna. 
Separat dokumentation från cirkeln finns.

Supported Employment (SE)
Supported Employment är en metod för att ge 
ett personligt utformat stöd till personer med 
funktionsnedsättning eller andra missgynnade 
eller utsatta grupper som vill ha arbete11. Tanken 
är att människor ska få det stöd och den väg-
ledning de behöver för att hitta ett arbete som 
fungerar bra för dem och som är hållbart i läng-
den. Metoden är även ett stöd till arbetsgivaren 
som ska ta emot personen. I GRAF har stort vikt 
lagts vid metoden, i projektet har två inspira-
tionsföreläsningar, sex grundutbildningar, två 
fördjupningsutbildningar samt andra aktiviteter 
med koppling till metoden anordnats.

Individual Placement and Support (IPS) 
IPS är en evidensbaserad form av Supported 
Employment skapad för personer med psykisk 
ohälsa12. I projektet genomfördes en inspira-
tionsföreläsning, två grundutbildningar och en 
föreläsning med Dr Rachel Perkins från Storbri-
tannien. Dessutom startades ett regionalt lärande 
nätverk med fokus på IPS. 

Motiverande samtal (MI)
MI är en samtalsmetod som ursprungligen främst 
använts inom missbruksvården. Idag har metoden 
ett växande empiriskt stöd inom allt fler tillämp-
ningsområden13. MI-samtal innebär att förmedla 
empati och respekt för individens autonomi. 

Metoden kan vara användbar i kombination med 
Supported Employment och/eller IPS. I projektet 
har fem grundutbildningar och två fördjupnings-
utbildningar genomförts.

Samverkan 
I projektet har det arrangerats föreläsningar och 
workshops om samverkan ur olika perspek-
tiv och till olika målgrupper. Fokus har legat 
på samverkan både externt och internt. Vissa 
aktiviteter har även riktat sig till strategiska 
samverkansparter såsom Arbetsförmedling, För-
säkringskassan, sjukvård, brukarorganisationer, 
skola, företagare etc. 

Sociala företag
Antalet arbetsskapande sociala företag har ökat 
kraftigt i Göteborgsregionen. De finns i många 
olika branscher och de som får jobb i dessa före-
tag har en mångfacetterad bakgrund14. Gemen-
samt är att de stått länge utanför arbetsmarkna-
den. I sociala företag kan de komma in för att 
arbetspröva eller på praktik och komma ut som 
delägare, redo att hjälpa andra att göra samma 
resa. Med syfte att ge mer kunskap och informa-
tion om sociala företag anordnades i projektet 
tre tillfällen med föreläsning och besök på flera 
sociala företag i Göteborgsregionen. 

Utbildning nätverksledare
För att ge projektdeltagare möjlighet att arbeta 
vidare med de erfarenheter som byggs upp inom 
projektet anordnades utbildning inom nätverks-
ledare för lärande nätverk. Att starta och driva 
nätverk inom relevanta områden bidrar till att 
skapa hållbara strukturer för organisatoriskt 
lärande. Under projekttiden har ett regionalt 
nätverk kring IPS startats där två av projektets 
kommuner finns med, Partille och Mölndal, 
tillsammans Göteborgs Stad, Ale kommun och 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det har 

Dokumentation från ICF-cirkeln finns på 
www.grafprojektet.se. 

Deltagare på grundutbildning i Supported Employment.

Josefin Duveskog från Härryda kommun diskuterar samver-
kan på en av projektets workshops. 

http://www.grafprojektet.se/aktiviteter/supported-employment/
http://www.grafprojektet.se/aktiviteter/ips/
http://www.grafprojektet.se/aktiviteter/samverkan/
http://www.grafprojektet.se/aktiviteter/sociala-foretag/
http://www.grafprojektet.se/aktiviteter/utb-natverksledare/


11

även startats ett lokalt nätverk på arbetsmark-
nadsenheten i Mölndals Stad som syftar till att 
stärka implementeringen av metoden Supported 
Employment.

Utbildning studiecirkelledare 
Syftade likt nätverksledarutbildningen till att 
ge projektdeltagare möjlighet att arbeta vidare 
med erfarenheter från projektet genom studie-
cirklar. Detta för att skapa hållbara strukturer för 
organisatoriskt lärande. I projektet har ett flertal 
cirklar startats upp för såväl medarbetare som 
brukare. Två grundutbildningar genomfördes. 

Studieresor 
I projektet har flera studieresor anordnats för att 
utbyta erfarenheter med kollegor i andra spän-
nande projekt och verksamheter. Tre resor gick 
till stiftelsen Activa i Örebro där man kommit 
långt med metoden Supported Employment. 
I besöket ingick förutom föreläsningar även 
kollegial jobbskuggning. En resa genomfördes 
också till Stockholm där vi träffade ESF-projek-
tet CARPE15 samt besökte Misa Fridhemsplan 
som arbetar aktivt med IPS. 

Transnationella aktiviteter 
Projektet har haft ett antal transnationella akti-
viteter, två resor till Irland och en till Italien res-
pektive Finland. Syftet med dessa aktiviteter var 
att ge nya perspektiv på hur man arbetar med 

projektets frågor runt om i Europa, ja faktiskt 
hela världen. Att under ett antal dagar få umgås 
med, diskutera och följa med i det dagliga arbe-
tet med kollegor som verkar under andra förhål-
landen och lagstiftning, men där målet är det 
samma har gett ett mervärde till projektet som 
inte vore möjligt utan dessa inspirerande möten. 
Stenungsunds kommun anammade aktiviteten 
Job shadow day från Irland som syftar till att 
förändra attityder kring personer med funktions-
nedsättnings roll på arbetsmarknaden. Under en 
dag får personer med olika typer av funktions-
nedsättningar jobbskugga personer i olika orga-
nisationer, med förhoppningen om att detta ska 
öka möjligheten för personerna att komma ut i 
arbete. Den 15 maj 2014 genomförde Stenung-
sunds kommun en egen jobbskuggardag med 15 
medverkande arbetsplatser. Planeringen är nu 
igång för att skapa en regional jobbskuggardag 
2015. Ett drömscenario är även en nationell 
jobbskuggardag våren 2016.

Mässor, mötesplatser och konferenser
GRAF har såväl arrangerat som deltagit i 
olika typer av mässor och konferenser. I 
december 2013 samlades drygt 90 deltagare 
för erfarenhetsutbyte och inspiration kring 

Dokumentationer från alla projektets 
transnationella resor finns tillgängliga 

på www.grafprojektet.se.

Transnationellt besök på socialt jordbrukskooperativ i Recanati, Italien. 

http://www.grafprojektet.se/aktiviteter/utb-studiecirkelledare/
http://www.grafprojektet.se/aktiviteter/studieresor/
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metoderna SE och IPS. I februari 2014 
arrangerades en mässa om kognitiva hjälpmedel 
med ett flertal medverkande föreläsare, bl.a. 
brukare som berättade om sina erfarenheter 
av hjälpmedel. Syftet var att ge en större 
förståelse och inspiration till utveckling och 
användande av hjälpmedel som en del i att stötta 
mot självständighet och arbete. På Mötesplats 
Funktionshinder i april 2014 fanns GRAF-
projektet med i seminarieprogrammet, speakers 
corner samt i utställningen. GRAF-projektet 
deltog på två nationella konferenser i regi av 
svenska föreningen för Supported Employment 

(2013 och 2014), på den senare var projektet 
även ett av de medverkande seminarierna och 
fick möjlighet att sprida erfarenheter till en 
nationell publik. Våren 2014 föreläste projektle-
dare och dokumentationsstrateg på en regional 
konferens i Fyrbodal om Supported Employ-
ment. Projektet avslutades med en spridnings-
konferens den 21 maj 2014.

Temadagar 
Två temadagar genomfördes under den sista 
terminen av projektet. En dag kring implemen-
teringsstrategier där vi fick ta del av Eskilstuna 

Aktivitet
Antal 

tillfällen
Längd på 
aktiviteten

Antal 
deltagare

Inspriationsföreläsning - Arbete och funktionsnedsättning i ett 
historiskt perspektiv

2  Halvdag 141

Inspirationsföreläsning  - Attitydförändring kring 
funktionsnedsättning

2  Halvdag 146

Inspirationsföreläsning  - Funktionsnedsättning i ett interkulturellt 
perspektiv

2 Halvdag 100

Grundutbildning Supported Employment 6  4 heldagar 90
Fördjupningsutbildning Supported Employment 2 2 heldagar 30
Inspirationsföreläsning Supported  Employment 1 Halvdag 68
Inspirationsdag SE ur chefsperspektiv 1 Halvdag 5
IPS – grundutbildning 2  2 heldagar 27
IPS - inspirationsföreläsning 1 Halvdag 38
Föreläsning IPS med Rachel Perkins 1 Halvdag 30
Workshop Samverkan 1 Halvdag 13
Föreläsning Samverkan 2 Halvdag 33
Föreläsning Bemötande och förhållningssätt 5 Heldag 195
MI - Grundutbildning 5 3 heldagar 75
MI - Fördjupningsutbildning 2 Heldag 32
Nätverksledarutbildning för lärande nätverk 1 2 heldagar 7
Studiecirkelledarutbildning 2 3 heldagar 22
Föreläsning och besök på sociala företag 3 Heldag 33
Inspirationsföreläsning kring ICF 2 Halvdag 58
Kompetenscirkel kring ICF 1 9 träffar 11
Lärande besök 1 Heldag 20
Utbildningsdag kring Kognitiva hjälpmedel 2 Halvdag 48
Studieresa till Stockholm 1 2 dagar 10
Studieresa till Activa Örebro 3 2 dagar 31
Transnationell utbytesresa till Dublin 1 5 dagar 10
Transnationell utbytesresa till Finland 1 4 dagar 10
Transnationell utbytesresa till Recanati, Italien 1 4 dagar 10
Transnationell utbytesresa till Dublin, Job Shadow Day 1 3 dagar 14
Temadag om implementeringsstrategier 1 Halvdag 21
Temadag om jämställdhetsintegrering 1 Halvdag 33
Konferens och erfarenhetsutbyte kring SE och IPS 1 Heldag 72
Spridningskonferens 1 Halvdag 76
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kommuns långsiktiga och väl utvecklade arbete 
med bl.a. IPS. Detta var av stor nytta för de 
deltagande kommunerna då man befann sig i 
slutskedet av projektet. En temadag om jäm-
ställdhetsintegrering genomfördes i maj 2014. 
Dagen tog sitt avstamp i de nationella målen 
kring jämställdhetsintegrering samt statistik för 
att belysa dessa. Därefter fick deltagare prak-
tiskt arbeta sig fram utifrån frågeställningen, hur 
kan vi gå från ojämställdhet till jämställdhet? 
Praktiska exempel på hur vi kan utveckla våra 
verksamheter och öka jämställdheten för de 
personer vi möter i våra verksamheter.

Planerade aktiviteter
I projektet planerades ytterligare aktiviteter som 
inte genomfördes på grund av tids- och resurs-
brist för de deltagande kommunerna:

Jobbskuggning 
Ett jobbskuggningsprogram planerades där 
deltagare var tänkta att få möjlighet att besöka 
och ta emot besök från andra verksamheter och 
myndigheter. Syftet var att öka förståelsen för 
olika verksamheter och förbättra möjligheterna 
till samverkan. 

Lärande besök 
Lärande besök är ett sätt att strukturera studie-
besök och säkerställa att både de som besöker 
och de som besöks får ut ett lärande. Erfarenhe-
ter från tidigare projekt låg till grund för denna 
satsning.

Dokumentationsstrateg 

Erfarenheter från tidigare projekt och forsk-
ning visar att stödet till projektdeltagare under 
själva projekttiden och aktiviteterna är viktiga 
för lärandet, men det har visat sig svårt att hitta 
rutiner och arbetsformer som stödjer imple-
menteringen av nya kunskaper. Därför har det i 
projektet funnits en dokumentationsstrateg som 
syftat till att vara ett stöd för kommunerna i 
implementeringsarbetet.  

I projektansökan definierades rollen på föl-
jande sätt: 

Dokumentationsstrategens främsta uppgift i 
projekt GRAF- är att ta initiativ till och driva 
arbetet med kvalitativ dokumentation lokalt 
i kommunerna samt att stödja dem med kun-
skap om hur arbetet ska utföras så att doku-
mentationen kommer att användas i framtida 
arbete i respektive kommun och i framtida 

forskning på området. Meningen är också att 
kommunerna genom projektet ska få verktyg 
för att föra en adekvat dokumentation i sina 
verksamheter. Dokumentationsstrategen an-
svar för att dokumentationen sammanställs i 
slutet av projektet och sprids inom de kanaler 
som GR förfogar över. Dokumentationsstra-
tegen samarbetar tätt med projektets utvärde-
rare och kommunikatör.

I arbetet med detta har dokumentationsstra-
tegen efter avstämning med ledningsgruppen 
huvudsakligen fokuserat på implementering av 
metoden Supported Employment (SE-metoden). 
Metoden är framtagen i USA på 1970-talet för 
att stödja personer med lättare intellektuella 
svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden. 
Metoden har översatts till svenska förhållanden 
av Svenska Föreningen för Supported Employ-
ment11 (SFSE) som tagit fram en verktygsbok på 
svenska. I denna betonar man de fem grundste-
narna:
• Överenskommelse med klient
• Yrkesprofil
•  Jobbsökande
•  Arbetsgivarengagemang
•  Stöd på och utanför arbetsplatsen

I GRAF-projektet deltog 83 personer på inspi-
rationsföreläsning om SE i januari 2013, 90 
personer i grundutbildning och 32 personer i 

GRAFs dokumentationsstrateg Karin Westberg (mitt 
i bild).

http://www.grafprojektet.se/aktiviteter/jobbskuggning/%20
http://www.grafprojektet.se/aktiviteter/larande-besok/
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fördjupningsutbildning. Flera av kommunerna 
har även tidigare utbildat medarbetare inom SE-
metoden.

Dokumentationsstöd 

Dokumentationsstrategen har i implemente-
ringsarbetet följt upp och erbjudit sig att träffa 
alla som gått SE-utbildning för att kunna vara 
ett stöd i implementeringen av SE. Enligt 
forskarna Joyce & Showers 20029 ger lärande 
på arbetsplatsen och stöd i införandet betydligt 
bättre resultat för implementering av ny metod 
jämfört med enbart teoretisk kunskap med trä-
ning utanför arbetsplatsen.

Dokumentationsstrategen har träffat nästan 
alla som gått SE- grundutbildningen på deras 
arbetsplats och ofta tillsammans med närmsta 
chef. Man har då haft ett samtal om hur man 
på bästa sätt kan ta tillvara/implementera SE-
metoden utifrån befintliga arbetsuppgifter och 
organisation. Att arbeta med SE-metoden kräver 
ofta ett annat arbetssätt och befintliga resurser 
och organisation kan vara ett hinder, därför har 
det varit av största vikt att närmsta chef varit 
med i samtalet. Ledningsgruppen har fungerat 
som ett bollplank för att komma förbi hinder 
som inträffat under projektet och för att rådfråga 
i strategiska frågor. 

GRAF-projektets lär- och kommunikations-
plattform har utgjort basen för dokumentatio-
nen. Via plattformen finns ett forum som kräver 
inloggning, en interaktiv mötesplats för de som 
gått SE-utbildningen och deras chefer. På fo-
rumet har deltagande kommuner redovisat sina 
mål och processen för att nå målen. 

Implementering

I projektet är det flera aktiviteter som stöttat 
implementeringen av SE-metoden. I början av 
projektet hölls en inspirationsföreläsning om 
SE-metoden som filmades och har funnits till-
gänglig på lär- och kommunikationsplattformen 
under projektet. Fem grundutbildningar och två 
fördjupningsutbildning har genomförts. Många 
har deltagit på SFSEs nationella konferenser om 
Supported Employment under både 2013 och 
2014. En studieresa till Dublin genomfördes 
sommaren 2013 med deltagande på den Euro-
peiska SE-konferensen. Studieresor till Misa i 
Stockholm, och Activa i Örebro samt ett trans-
nationellt utbyte med Finland med deltagande 
på en konferens kring arbete och sysselsättning 

i Tammerfors. Tillsammans har dessa aktiviteter 
bidragit till att implementera och inspirera an-
vändandet av SE-metoden. Motiverande samtal 
(MI) har enligt deltagarna upplevts vara ett bra 
komplement i arbetet med motivation kopplat 
till praktik eller arbete och i samtal med arbets-
givare.

Ett viktigt verktyg för implementeringen har va-
rit att sätta SMARTa mål.  Att sätta ett SMART 
mål är en vedertagen metod inom kvalitetsarbe-
te och lärs även ut inom SE-metoden. Detta har 
medfört att i stort sett alla som gått SE-utbild-
ning inom GRAF har tagit till sig och kommit 

SMARTa mål

SMART är en akronym och står för Spe-
cifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och 
Tidssatt. Målet formuleras som något du 
själv ska göra, eller något som några per-
soner eller hela arbetsgruppen ska uppnå. 

Specifikt - Ett mål som är specifikt och 
tydligt är enklare att förstå. Ju tydligare 
och mer specifikt desto effektivare. Målet 
”vi ska bli bättre på att få personer i ar-
bete” är inte tillräckligt specifikt eftersom 
det kan tolkas på många olika sätt. Målet 
”att under projekttiden skall fyra personer 
komma ut i arbete” är däremot specifikt.

Mätbart - För att målet ska kunna följas 
upp behöver det vara mätbart. Då går det 
hela tiden att se hur långt det är kvar tills 
målet är slutfört. Det blir även tydligt när 
målet är uppnått. I projektet har många av 
målen varit i relation till att få personer i 
arbete eller praktik men även i form av att 
använda sig av verktygen inom SE.

Accepterat - Målet måste vara accepterat 
bland alla involverade. Det innebär att 
kollegor och brukare ska vara införstådda 
med och ha accepterat målet. 

Realistiskt - Målet ska gå att nå med de 
resurser, den kunskap och den tid vi har. 

Tidssatt - Tid för när målet ska vara 
uppnått. Målen i projektet har tiden för de 
flesta varit vid slutet av projekttiden d.v.s. 
31 maj 2014.
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igång med att använda sig av metoden på något 
sätt. Som ett extra verktyg har dokumenta-
tionsstrategen lärt ut kvalitetsverktyget PDSA-
cykel16, d.v.s. ett verktyg där man strukturerat 
Prövar (Plan)- Testar (Do) - Värderar (Study)- 
Agerar (Act) för att se om förändringarna leder 
till förbättringar, detta har dock använts i liten 
skala. På lär- och kommunikationsplattformens 
forum har deltagarna och projektteamet över tid 
kunnat följa processen och vilka resultat som 
nåtts. Där har deltagarna också kunnat följa 
varandras arbete, chatta och diskutera med var-
andra, vilket också har gjorts. En utmaning har 
då varit att få in dokumentation i kommunens 
befintliga dokumentationssystem, detta för att 
stärka metodanvändandet på längre sikt.

Olika typer av mål och reflektion 

I GRAF har det har tagits fram 45 specifika 
SMARTa mål, av dessa har 29 som mål att 
utveckla verksamhetens arbete och 16 mål att 
medarbetarena ska prova ett eller flera SE- verk-
tyg. Samtliga SMARTa mål från projektet finns 
angivna i bilaga 1.  

I projektet går det att urskilja olika typer av mål:

• Mål som hela arbetsgruppen arbetar för att 
nå. Då har målen ofta formulerats genom att 
ett visst antal eller andel av brukarna i verk-
samheten ska komma ut i arbete eller att man 
tillsammans ska genomföra ett visst antal 
arbetsplatsanalyser. Dessa mål, där hela eller 
delar av arbetslaget arbetar tillsammans mot ett 
gemensamt mål, är de arbetsplatser där SE-me-
toden har fått den starkaste förankringen. Där 
har man haft gemensamma strukturerade träf-
far och har tillsammans värderat hur man ska 
arbeta vidare med SE-metoden. När projektet 
närmade sig sitt slut började dessa arbetsplat-
ser att se över sin organisation och göra större 
eller mindre förändringar för att bättre kunna 
ge stöd enligt SE-metodens fem grundstenar.
• Mål som bygger på att en projektdelta-
gare skall använda sig av något verktyg från 
SE-metoden på en eller flera deltagare i sin 
verksamhet. Här har resultatet varit mycket 
avgörande på vilka förutsättningar och vilken 
drivkraft det funnits hos den enskilda medar-
betaren. 
• Mål med syfte att förbättra den interna sam-
verkan i kommunen för att bättre ta till vara 
kommunens resurser. Den kommun som haft 

ett strukturerat arbete mellan förvaltningarna 
med mål att använda kommunens resurser och 
kompetens utifrån den enskildes behov har 
lyckats väl. Måttet på samverkan har varit hur 
många personer man samarbetat kring. 
• Mål för att sprida kunskapen om SE-metoden 
eller delar av SE-metoden inom sin organisa-
tion har lyckats där det varit väl förankrat i 
arbetslaget och med chefen, där man fått stöd, 
tid och strukturer.

Sammanfattningsvis går det att säga att doku-
mentationsstrategens coachande roll, att sätta 
SMART mål och att det funnits krav att redovisa 
process och resultat på lär- och kommunika-
tionsplattformen har varit ett stöd för kommu-
nerna att ta till sig SE-metoden. 

Vad händer efter projektet?

Som en sista del i arbetet med implementering 
av SE-metoden har dokumentationsstrategen 
haft uppföljande gruppträffar på respektive 
arbetsplats med närmsta chef och dem som gått 
SE-utbildningen. Syftet med dessa träffar var att 
se på måluppfyllelse, värdera hur stödet fung-
erat och hur man arbetar vidare med SE-meto-
den. En skriftlig avsiktsförklaring om vad som 
händer efter projektet har tagits fram för respek-
tive arbetsplats som stämts av med enhetschef 
och arbetsgrupp. 

Johan Broberg, Bräcke diakoni i Lerums kommun diskute-
rar det fortsatta arbetet med GRAF under en konferens i 
december 2013.
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I AnsökAn beskrevs att GRAF-projektet skulle 
utvärderas genom s.k. följeforskning. Enligt 
Europeiska Socialfonden riktlinjer17 innebär 
följeforskning att utvärderaren följer projektet 
redan från start och inte enbart ser till resultatet 
vid projektets slut. Att utvärderaren är delaktig 
i projektet från första början gör det möjligt att 
under tiden återkoppla hur projektet fortskrider 
till de berörda parterna. På så sätt kan en diskus-
sion om vart projektet är på väg startas och 
därmed möjligheter att göra förändringar, om 
det visar sig vara aktuellt, för att säkerställa att 
projektmålen nås18. 

Syfte och metod

Syftet med utvärderingen av GRAF-projektet 
var att belysa om de metoder och aktiviteter 
som genomfördes bidrog till att uppfylla de tre 
målsättningarna som anges i projektet. Syftet 
var också att bidra till en stimulerande dialog 
mellan de deltagande parterna i frågor som rör 
de metoder som använts och de erfarenheter 
som framkom efterhand under projekttiden.

Inledande kommunbesök

I samband med starten av projektets genomför-
andefas i januari 2013 träffade dokumentations-
strateg och utvärderare styrgruppen i samtliga 
kommuner för att informera om följeforsk-
ningen och våra respektive roller. Informationen 
utgick från den plan för utvärdering och doku-
mentation som arbetats fram och där metoder 
och material presenteras. Se bilaga 2.
Mötet var också ett tillfälle för kommunerna att 
beskriva sin organisation och de verksamheter 
och den personal som man främst tänkte sig 
skulle delta i GRAF. Dokumentationsstrategen 
introducerade SMARTa mål och hur de kan 
användas och i några kommuner bestämde man 
verksamhetsövergripande mål, eller i något fall 
mål som handlade om intern samverkan.

Enkät

För att bedöma förutsättningarna för GRAF-pro-

jektet och om projektet hade effekt på faktorer 
som arbetsmiljö och upplevelse av möjligheter 
till lärande i arbetet samt uppfattningar om möj-
ligheter för personer med funktionshinder eller 
psykisk ohälsa att nå arbetsmarknaden genom-
fördes en enkätundersökning.

I inledningen av projektets genomförande-
fas i januari 2013 skickades den web-baserade 
enkäten ut via GRAF-projektets hemsida där 
alla som planerade att delta i GRAF i de fem 
kommunerna uppmanades att svara. Den dela-
des också ut i pappersformat vid de inledande 
inspirationsföreläsningarna. Enkäten besvarades 
anonymt och bestod av 21 frågor/påståenden om 
arbetstrivsel, om lärandesituationen på arbets-
platsen samt om uppfattningar rörande funk-
tionshindrades möjligheter på arbetsmarknaden. 
Den riktades både till chefer och medarbetare, 
i något olika versioner. I båda versionerna var 
avsnitten om arbetstrivsel och lärandemiljöer 
identiska med en enkät från ett tidigare projekt, 
GRo7, som syftade till att utveckla hållbara lä-
randestrukturer i kommunala organisationer. En-
kätens innehåll utgjordes alltså av olika frågor/
påståenden där man skulle svara genom att mar-
kera en siffra på en skala mellan 1-10 beroende 
på om man ansåg att man inte instämde alls (1) 
till att man instämde helt (10) i påståendet. Det 
fanns också möjligheter att lämna skriftliga svar 
eller kommentarer.

Material från aktiviteter

I utvärderingen har vidare beskrivningar och 
erfarenheter från de olika aktiviteterna som 
genomfördes tillvaratagits. Här har bland annat 
kursutvärderingar och intervjuer med enskilda 
deltagare utgjort underlag. Utvärderaren och 
Dokumentationsstrategen har också deltagit i 
många av aktiviteterna, bl a Inspirationsföre-
läsningar, Workshops, Uppföljningsseminarier 
och Studiebesök. Dessa aktiviteter har inneburit 
goda möjligheter till att träffa deltagare och ta 
del av uppfattningar både om utbildningarna i 
sig men också om de metoder som var i fokus 
för utbildningsinsatserna samt hur man skall 
använda sig av den nya kunskapen i sitt arbete. 

Följeforskning
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Dokumentationsstrategen deltog även i SE-
utbildningen och utbildningen i MI.

Utvärderaren har vidare deltagit i möten och 
sammankomster där olika former av samverkan 
mellan parter både internt inom en kommun 
och med externa aktörer har ägt rum. Utvärde-
rare och dokumentationsstrateg har dessutom 
regelbundet deltagit i projektlednings- och i 
projektteamsmöten. Det har alltså funnits många 
olika tillfällen och sammanhang till kontakt med 
deltagarna och fånga upp intryck, synpunkter 
och reflektioner. 

Djupintervjuer med ett urval delta-
gare och chefer

Utvärderaren träffade sammanlagt 17 medar-
betare och chefer (elva medarbetare och sex 
chefer) i de deltagande kommunerna för en 
djupintervju där syftet har varit att tillvarata 
och beskriva upplevelser och erfarenheter mer 
i detalj med utgångspunkt från huvudmålsätt-
ningarna i projektet. Urvalet av personer gjordes 
delvis efter konsultation med projektlednings-
gruppen och dokumentationsstrategen, delvis 
genom personliga kontakter med medarbetare 
och chefer.   Intervjun var semistrukturerad med 
förberedda frågor, men störst utrymme gavs för 
de frågor där intervjupersonen uppfattades ha 
mest att förmedla. Varje intervju spelades in på 
band och skrevs sedan ut ordagrant i avidentifie-
rat skick. Intervjupersonerna lämnade skriftligt 
samtycke till detta förfaringssätt efter att ha fått 
skriftlig och muntlig information. Vid analyser-

na av intervjuerna har ett dataprogram för text-
analys, Open Code, använts. Metoden innebär 
att meningsbärande avsnitt har tillskrivits en be-
teckning (”kod”) som sedan sammanställts och 
syntetiserats. Varje intervjuperson kontaktades 
då intervjun var analyserad och erbjöds att läsa 
sin intervju och de koder som analysen mynnat 
ut i. Utvärderaren hade därefter ett uppföljande 
samtal med de intervjupersoner som önskade 
det, där ytterligare kommentarer och synpunkter 
ofta kom fram. 

Deltagande observation

Vid några tillfällen hade utvärderaren möjlighet 
att närvara vid olika former av samverkansmö-
ten, både med avseende på samverkan internt 
mellan olika kommunala verksamheter och 
extern samverkan med andra aktörer. Dessa till-
fällen dokumenterades i form av minnesanteck-
ningar av hur mötet var utformat och genomfört 
med tanke på olika aspekter av samverkan. 

Deltagande i projektteam och projekt-
ledningsgrupp

Utvärderaren har deltagit i ett flertal av Projekt-
teamet och Projektledningsgruppens möten samt 
även i den Referensgrupp som tillskapades inom 
ramen för GRAF-projektet. Referensgruppen 
bestod av representanter för de olika myndig-
heter och institutioner som ofta är engagerade 
i arbetsrehabilitering, d.v.s. Arbetsförmedling, 
Försäkringskassa och kommuner. Att medverka 
i dessa sammanhang har gett tillfällen till att 
informationsutbyte och återkoppling om projek-
tets fortskridande kontinuerligt kunnat ske och 
skapat underlag till diskussion och funderingar 
samt nya frågor av intresse för projektets aktivi-
teter och utförande.

Projektdokumentation i form av protokoll och 
lägesrapporter har också studerats och använts 
för att belysa projektet.

Förutom det material från dokumentations-
strategen som tidigare nämnts har dokumen-
tation från deltagare i form av SMARTa mål 
– både individuella och kommunövergripande 
- samt material från GRAF-projektets lär- och 
kommunikationsplattform har utgjort en del av 
underlaget till utvärderingen.

Följeforskare Caisa Hofgren talar på GRAF-
projektets spridningskonferens.
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Resultat

ArbetstrIvsel och en upplevelse av att man 
befinner sig i en lärande miljö kan betraktas som 
viktiga förutsättningar för hur ett kompetenshö-
jande projekt utfaller19.  För att bedöma dessa 
aspekter när det gäller de organisatoriska för-
utsättningarna i de deltagande verksamheterna 
genomfördes en enkät vid projektets början och 
dess slut. Enkätens syfte var att ge underlag till 
en beskrivning under vilka premisser GRAF-
projektet genomfördes och om projektet i sin tur 
påverkade faktorer som trivsel och lärandemiljö 
över tid.

Enkät

En web-baserad enkät skickades alltså ut till alla 
som planerades delta i GRAF-projektets aktivi-
teter vid projektstart och till alla som hade del-
tagit i någon aktivitet vid projektets avslutning. 
Vid det sista tillfället skickades enkäten ut via e-
mail till de personer som enligt deltagarlistorna 
hade varit med i någon aktivitet. Resultatet av 
enkätundersökningen presenteras i det följande 
avsnittet samt i bilaga 3.

Enkätundersökningen besvarades av 237 med-
arbetare och 24 chefer vid det första tillfället, 
vid projektstarten i början av 2013. Vid upp-
följningstillfället ett år senare, i mars-april 2014 
svarade 239 medarbetare och 33 chefer. Svars-
frekvensen var således stabil vid uppföljningen, 
där den t.o.m. ökade med 38 % för cheferna. 
Totalt var dock svarsfrekvensen, om man utgår 
från att 500 personer omfattades av projektet, 
relativt låg, ca 52 % vid första enkät-tillfället 
och ca 54 % vid det andra.

Tabell 1a och Tabell 1b visar sammanställning 
över det totala antalet deltagare respektive che-
fer som svarat på enkäten. Av de medarbetare 
som svarade på enkäten 2013 var 80 % kvinnor 
och 38 % hade eftergymnasial utbildning som 
var längre än tre år. År 2014 var 79 % av de som 
svarat kvinnor och andelen med eftergymnasial 
utbildning längre än 3 år hade ökat till 42 %.

Av cheferna som svarat var 88 % kvinnor 
2013 och 85 % 2014. Beträffande utbildnings-
nivå hade 88 % av cheferna eftergymnasial 

utbildning längre än tre år vid båda tillfällena.

Tabell 1a och 1b: 
Bakgrundsfrågor för både medarbetare och chefer:
1. Är du kvinna eller man?
2. Vilken utbildningsbakgrund har du?
3. I vilken komun arbetar du?

Tabell 1a.
Sammanställning över antalet medarbetare som besvarat 
enkäten, kvinnor och män samt utbildningsnivå.

*Vid enkäten 2014 hade 15 personer använt flera 
svarsalternativ på frågan om utbildning. Dessa är 
medräknade i sammanställningen.

Enkät 1 
2013 

Enkät 2 
2014

Totalt antal 237 239

Kvinnor 189 (80%) 188 (79%)
Män 48  (20%) 51 (21%)

Utbildning*

Grundskola 12 (5%) 10 (4%)

Gymnasium 53 (22%) 56 (22%)
Eftergymnasial 
utbildning 
mindre än 3 år

85 (36%) 81 (32%)

Eftergymnasial 
utbildning 
längre än 3 år

87 (38%) 107 (42%)

Kommun

Härryda 49 (21%) 41 (17%)

Lerum 23 (10%) 46 (19%)

Partille 65 (27%) 57 (24%)

Stenungsund 43 (18%) 56 (23%)

Mölndal 57 (24%) 42 (17%)
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Tabell 1b.
Sammanställning över antalet chefer som besvarat enkäten, 
kvinnor och män samt utbildningsnivå. 

Arbetstrivsel

Den generella uppfattningen om arbetssitua-
tionen (Enkätfråga 4) var ungefär oförändrad 
vid de båda enkäterna. Cheferna var något mer 
nöjda med helhetssituationen på sin arbetsplats 
än medarbetarna, även om andelen chefer som 
var i högsta grad nöjd minskade något mellan de 
båda mättillfällena.I stapeldiagrammet i Figur 
1a och 1b visas medianvärdet* för både chefer 
och anställda.

Figur 1. Fråga 4: Om du gör en helhetsbedömning, hur 
nöjd är du med din nuvarande arbetssituation?

Varken chefer eller medarbetare uppvisade alltså 
någon större skillnad när de skulle beskriva sin 
allmänna uppfattning av arbetssituationen 2013 
och 2014, sett till medianvärden. Båda grup-
perna var påtagligt positiva till situationen på 
arbetsplatsen, men andelen bland cheferna som 
skattade ”Instämmer i hög grad” (8-10 på ska-
lan) minskade från 62 % till 57 % över tid.

I enkäten till medarbetare var det ytterligare 
fem frågor/påståenden som var inriktade på 
arbetstrivsel.Resultaten redovisas åter i form 
av stapeldiagram (Figur 2a) med medianvärden 
över svaren på de fem frågorna.

Figur 2a. Arbetstrivsel; medarbetare. 
5. Jag tycker att det är roligt att gå till arbetet.
6. Det råder bra stämning inom min arbetsgrupp.
7. Jag är nöjd med de arbetssätt vi har på min arbetsplats.
8. Jag tycker att vi prioriterar rätt arbetsuppgifter på min 
arbetsplats.
9. Jag mår bra i mitt arbete.
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När det gäller fråga sju, där påståendet var: ”Jag 
är nöjd med de arbetssätt vi har på min arbets-
plats”; ökade andelen som instämde i påståendet 
(skattningar mellan 8-10) från 45 % till 50 %. I 
övrigt var skattningarna ganska stabila över tid.

I enkäten till cheferna utgjordes avsnittet om 
Arbetstrivsel av sex frågor/påståenden (5-10).

Figur 2b: Arbetstrivsel; chefer 
5. Jag tycker att det är roligt att gå till arbetet.
6. Det råder bra stämning i vår ledningsgrupp.
7. Det råder bra stämning i min verksamhet.
8. Jag är nöjd med de arbetssätt vi har i vår ledningsgrupp.
9. Jag är nöjd med de arbetssätt vi har i min verksamhet.
10. Jag mår bra i mitt arbete. 

*Medianvärde=det värde som delar en fördelning mitt itu - där 50% av svaren ligger över och  50 % ligger under det aktuella värdet

Enkät 1, 
2013

Enkät 2, 
2014

Totalt antal 24 33

Kvinnor 21 (88%) 28 (85%)

Män 3 (13%) 5 (15%)

Utbildning

Gymnasium 1 (4%) 1 (3%)
Eftergymnasial 
utbildning 
kortare än 3 år

3 (13%) 3 (9%)

Eftergymnasial 
utbildning 
längre än 3 år

20 (83%) 30 (88%)

Kommun

Härryda 3 (13%) 8 (24%)

Lerum 3 (13%) 6 (18%)

Partille 7 (29%) 6 (18&)

Stenungsund 5 (21%) 1 (3%)

Mölndal 6 (25%) 12 (36%)
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Cheferna skattade sin arbetstrivsel något högre 
vid det andra tillfället; på fyra av de sex aspek-
terna av trivsel som enkäten omfattade ökade 
graden av nöjdhet, eller man instämde i högre 
grad i påståendet. Det gällde stämningen i 
ledningsgruppen och de arbetssätt man hade i 
den egna verksamheten, liksom att man mådde 
bra i sitt arbete och tyckte det var roligt att gå 
till jobbet.  Uppfattningen om arbetssättet i den 
egna ledningsgruppen var oförändrad över tid 
och uppfattningen om arbetssättet i den egna 
verksamheten mellan mätningarna 2013 och 
2014 stärktes och resultatet i skattningarna 
ökade något.

På fråga 7 sjönk dock skattningarna. Det rörde 
sig framförallt om en förskjutning mot att fler 
skattade sig i mitten av skalan (skalsteg 4-7), 
än i dess övre del, andelen svar mellan skalsteg 
8-10 sjönk från 54 % 2013 till 39 % 2014.

Detta resultat kan möjligen hänga samman 
med att gruppen chefer som svarade på enkäten 
utökades med en dryg tredjedel, från 24 som 
svarade 2013 till 33 som svarade 2014. Det är 
tänkbart att deras verksamheter inte hade omfat-
tats av GRAFs aktiviteter på samma sätt som de 
vars chefer hade svarat på enkäten vid det första 
tillfället 2013.

Förutsättningar för lärande i 
verksamheten

För medarbetare omfattade denna del av enkä-
ten nio frågor/påståenden (10-18). Resultaten 
presenteras i figur 3a.

Figur 3a: Lärande i arbetet; medarbetare.
10. Jag har goda möjligheter att påverka hur mitt arbete 
skall utföras.
11. Vi kan föra en fri och öppen dialog på min arbetsplats.
12. Jag hinner utan tidspress (stress) med mina 
arbetsuppgifter.

13. Jag känner att min kompetens tas tillvara på min 
arbetsplats.
14. Vi prövar ofta nya sätt att arbeta.
15. Vår närmaste chef ger oss goda förutsättningar att lära 
i arbetet.
16. På vår arbetsplats är alla delaktiga i utvecklingsarbetet.
17. På vår arbetsplats finns det tid att lära i arbetet.
18. På vår arbetsplats är kompetensutveckling en naturlig 
del i arbetet.

Fråga 12 handlade om upplevelse av tidspress i 
arbetet. Här ser man en sänkning i svaren, medi-
anvärdet sjunker från 7 till 6 och andelen svar 
där man instämmer i påståendet i hög grad från 
36 % till 28 % (alternativen 8-10). Färre medar-
betare upplever alltså att de kan arbeta utan tids-
press. Fråga 13 handlade om tillvaratagandet av 
kompetens. Här såg man vid projekttidens slut 
att fler medarbetare instämde i detta; medianvär-
det ökade från 7 till 8 och andelen som skattade 
8-10 på skalan ökade från 46 % till 52 %. 

En liknande utveckling sågs också med 
avseende på fråga 15; ”Vår närmaste chef ger 
oss goda förutsättningar att lära i arbetet”. Här 
ökade medianen från 7 till 7.5 och andelen som 
instämde i hög utsträckning i detta påstående 
ökade från 46 % till 50 %.

Sammantaget visar enkätresultatet att med-
arbetarna skattar både arbetstrivsel och förut-
sättningar för lärande i arbetet med en hög grad 
av nöjdhet och denna uppfattning ligger stabilt 
under projekttiden. Undantaget är upplevelsen 
att tidpress ökat i arbetet. Här kan naturligtvis 
GRAF-projektets aktiviteter ha spelat in, liksom 
att medarbetare kan uppleva ökade krav då nya 
arbetsmetoder introduceras och det finns för-
väntningar på att de skall tillämpas.

För chefer såg resultatet i enkäten med avse-
ende på avsnittet om upplevelse av förutsätt-
ningar för lärande i arbetet ut på följande sätt 
(avsnittet omfattade frågorna 11-18). Resultaten 
ses i Figur 3b.   
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Figur 3b: Lärande i arbetet; chefer. 
11. Jag har goda möjligheter att påverka hur mitt arbete 
skall utföras.
12. Jag hinner utan tidspress (stress) med mina arbetsupp-
gifter.
13. Jag har goda möjligheter till kompetensutveckling.
14. I min verksamhet provar vi ofta nya sätt att arbeta.
15. Jag har goda förutsättningar att stödja kompetensut-
veckling i min verksamhet.
16. I min verksamhet är alla delaktiga i utvecklingsarbetet.
17. I min verksamhet finns tid att lära i arbetet.
18. I min verksamhet är kompetensutveckling en naturlig 
del i arbetet.

När det gäller fråga 11 sågs en ökning i median-
värdet från 8 till 9. Skattningarna ökade också 
något beträffande den egna möjligheten till 
kompetensutveckling (Fråga 13), liksom att che-
ferna i större utsträckning ansåg att det fanns tid 
för lärande i den egna verksamheten (Fråga 17). 

Frågor/påståenden angående möjlig-
heter att pröva nya arbetssätt i den egna 
verksamheten(Fråga 14), att stödja kompetens-
utveckling i den egna verksamheten (Fråga 15) 
samt att kompetensutveckling är en naturlig 
del av arbetet skattades på samma höga nivå, 
medianvärden mellan 7 och 7.5 både 2013 och 
2014. Ett observandum är dock att skattningen 
av delaktighet (Fråga 16; ”I min verksamhet är 
alla delaktiga i utvecklingsarbetet”) sjunker från 
medianvärde 8 till 7 mellan mättillfällena. Åter 
kan det vara så att uppfattningen hos tillkom-
mande cheferna som svarade 2014 har påverkat 
resultatet. 

Andelen som skattat att man i hög grad 
instämmer i fråga 16 (skalsteg 8-10) sjunker 
från 50 % 2013 till 38 % 2014 och man ser en 
förskjutning så att majoriteten använder skalans 
mittdel (skalsteg 4-7). Att man anger att allas 
delaktighet inte är lika hög vid mätningen 2014 
kan sammanhänga med att man också skattar att 
det inte är lika god stämning i den egna verk-
samheten (fråga 7) vid detta mättillfälle. Bakom 

detta kan ligga en upplevelse av resursbrist. I 
kommentarerna till avsnittet om ”Förutsättning-
ar för lärande” skriver man att:

 ”vi lär genom misstag eftersom vi inte får de stöd-
resurser vi behöver” 

”På grund av rådande budgetläge har det varit 
svårt att få till kompetenspengar”.

Ett stort observandum är också att många che-
fer uppfattar en tidspress och stress i sitt arbete 
och detta ändras inte över tid - medianvärdet 
ligger på 5 vid båda mätningarna.  Även medar-
betarna upplevde ju en tilltagande tidspress, där 
medianvärdet sjönk från 7 till 6 mellan enkät-
tillfällena.

Uppfattningar om funktionshindrades 
möjligheter på arbetsmarknaden

Enkäten avslutades med tre påståenden som var 
avsedda att fånga uppfattningar - och föränd-
ringar i uppfattningar - bland chefer och med-
arbetare när det gällde synen på möjligheter för 
personer med funktionsnedsättning och/eller 
psykisk ohälsa att nå den öppna arbetsmarkna-
den. Dessutom berördes uppfattningar om de 
metoder som används idag i verksamheterna 
respektive de metoder som utbildningarna som 
GRAF-projektet fokuserade på med avseende på 
att stödja personer mot ett arbete. Påståendena 
var likadana för medarbetare och chefer. Resul-
tatet redovisas på sid 25-26. 

Sammanfattning arbetstrivsel och 
lärande

Vid projektstarten beskrevs sammanfattningsvis 
en hög grad av trivsel på arbetsplatserna och 
uppfattningarna om lärandemiljö var positiva 
både hos medarbetare och hos chefer. Resultaten 
på övervägande delen av frågorna/påståenden 
hade medianvärde 7 eller 8, vilket betyder att 50 
% av de som svarade skattade sig på denna nivå 
eller högre.

Det fanns dock ett påtagligt undantag till 
den positiva bilden och det var att i synnerhet 
cheferna upplevde en viss tidspress i sitt arbete 
både inledningsvis och under hela projektets 
gång. Dessutom visade medarbetarnas skatt-
ningar på en tilltagande upplevelse av tidspress 
i arbetet.
Resultatet av den inledande enkäten visade - 
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med undantag av upplevelse av tidspress - att 
förutsättningarna för att genomföra ett utbild-
ningsprojekt som GRAF var goda.

Efter ett år låg skattningarna fortfarande högt. 
Bland medarbetare sågs inte några stora för-
ändringar mellan mätningarna 2013 och 2014. 
Det måste dock nämnas att många medarbetare 
upplevde att deras kompetens tillvaratogs på 
ett bättre sätt vid projektslutet och att det gavs 
goda möjligheter att lära i arbetet från närmaste 
chef. Bland cheferna sågs en viss ökning i flera 
avseenden när det gällde arbetstrivsel medan 
upplevelse av lärande i arbetet låg kvar på unge-
fär samma nivå.

GRAF-projektet medförde alltså flera positiva 
förändringar i arbetsmiljö beträffande trivsel 
och möjligheter till lärande – det såg dock lite 
olika ut för medarbetare och chefer.

Resultat från GRAF-
projektet i förhållande till 
målsättningarna
I det kommande avsnittet redovisas olika er-
farenheter, uppfattningar, reflektioner, intryck 
och synpunkter från GRAF-projektets deltagare 
i förhållande till projektets tre huvudsakliga 
målsättningar. Resultaten baseras till stor del på 
material från intervjuerna, men också på annan 
dokumentation och material från aktiviteter, 
möten och andra sammankomster i projektet.

Målsättning 1: Kompetent personal 
som bidrar till att öka möjligheten för 
personer med funktionsnedsättning 
och psykisk ohälsa att få och behålla 
arbete

Intervjuer med deltagare i GRAF
Intervjuer med 3-4 medarbetare och chefer i 
varje deltagande kommun (totalt 17 personer) 
genomfördes. Från intervjuerna framkom ett 
antal teman och de som oftast återkom i de olika 
intervjuerna redovisas i anslutning till målsätt-
ningarna i GRAF.

Intervjuerna med enskilda medarbetare och 
chefer startade då GRAF-projektets genomför-
andefas hade varit igång i ca fyra månader. De 
fortsatte sedan under projektets gång och den 
sista intervjun genomfördes i slutet av mars 
2014. Detta innebar samtidigt ett tillfälle att 
följa projektet över tid, eftersom de intervjuade 
visade sig ha lite olika reflektioner över projek-
tet och dess innehåll initialt jämfört med de sista 
intervjuerna. Till exempel framstod i de första 
intervjuerna mer tveksamhet beträffande hur 
man skulle kunna använda sig av den nya kun-
skapen, bl. a. på grund av tidsbrist eller att det 
fanns oklarheter om hur verksamheten skulle 
använda den nya kompetensen:

 ”Vi är ju jätteglada att vi får gå alla dom här 
utbildningarna….men man hinner aldrig ta åt sig 
riktigt och vi hinner inte implementera det…” 

Fördjupningsutbildning i Supported Employment.
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”Det är klart att jag kan tänka SE, men det är ju 
inte så jag får, jag har inte mandat att jobba så 
riktigt.”

Efterhand uttrycktes det mer och mer en önskan 
om att kunna få komma igång och använda me-
toderna och man började efterlysa en startsignal 
eller riktlinjer från chefer och verksamhetsle-
dare om hur man skulle arbeta:

”Vi skall kunna inte bara gå utbildningen….
utan nu skall vi implementera det också, det är ju 
sådana frågor vi har nu. Och hur gör vi nu då? 
eller…alltså det avgörande är ju att vår ledning 
visar liksom, visar riktningen och ger oss förut-
sättningar och jobbar aktivt här på golvet med 
oss, hur skall vi nu göra. Det tycker jag, det är 
den springande punkten.”

I slutet av projektet uttrycktes det oftare att det 
nu fanns planer, strategier och resurser för att 
sätta igång med ett förändrat arbetssätt gente-
mot brukare. Nya samverkansformer – framfö-
rallt med avseende på samverkan mellan olika 
kommunala verksamheter - hade också börjat 
utvecklas. 

”Vi håller på att försöka organisera oss, så…. att 
vi blir ett litet team som jobbar mer fokuserat på 
SE.”

Om kompetens och lärande
Begreppet ”kompetens” betyder enligt Svenska 
Akademins Ordlista ”tillräcklig skicklighet, 
behörighet”. Deltagarna i GRAF gav dock 
begreppet en fördjupad betydelse när de ombads 
beskriva hur de definierar det:

”…alltså kompetens, ja kunskap, att man ska 
kunna alltså använda kunskapen i praktiken 
tänker jag mycket. Att liksom, att man faktiskt ska 
kunna omsätta den i verkligheten…”

Citatet är ett exempel på att man genomgående 
betonade att teoretisk kunskap som man kan få 
genom kurser och utbildningar inte är tillräcklig, 
utan kunskapen måste också tillämpas i prakti-
ken.  Först när man fått erfarenhet att använda 
ny kunskap och nya metoder är man kompetent. 
Detta framkom också i kommentarer från utvär-
deringen av SE- och IPS-utbildningarna:

”Nu måste vi hem och öva,öva,öva…”

GRAF-projektet hade ett stort utbud av lärak-
tiviteter, men utbildningarna i SE var kärnan 
och det var möjligheten att ge många anställda 
denna utbildning som var huvudfokus i pro-
jektet. En sådan möjlighet kom också att vara 
mycket attraktiv för de deltagande kommu-
nerna, där man i flera fall satsade på att utbilda 
hela personalgrupper inom Daglig verksamhet 
eller Arbetsmarknadsenheter i metoden. Detta 
var något som medarbetarna själva ansåg vara 
viktigt och som de framförde till sina chefer:

”Jag tänker att det måste väl nästan vara en för-
utsättning att alla har samma kunskap och samma 
metod att luta sig emot.”

Om arbetssätt, förändringar och brukare
I intervjuerna med enskilda medarbetare be-
skrevs ofta hur man hittills arbetat med stöd 
till brukare för att de skall kunna nå och få ett 
arbete. Här kommenterades också ofta utbild-
ningarna i GRAF-projektet och vad den ökade 
kunskapen om SE fört med sig i form av tankar 
om ett förändrat arbetssätt och vilka konsekven-
ser det kunde innebära för brukare, medarbetare 
och verksamheter:

”…kanske inte helt medvetet, men man är rädd 
för att utsätta personen för något som den inte 
hanterar…”

I intervjuerna visade det sig också att man hade 
en rad uppfattningar och funderingar om de bru-
kare som finns i verksamheterna och till vilka 
insatserna riktar sig. Det rörde t ex sig om vilka 
förutsättningar man tänkte sig att enskilda eller 
grupper av brukare har och vilket behov av stöd 
som erbjöds eller som borde erbjudas:

 ”…flertalet vill ju, vill ju ha en sysselsättning, el-
ler vill ju ta ett steg vidare och så. Sedan är det ju 
frågan var man skall lägga ambitionsnivån.” 

 ”...när man utreder och kartlägger klienter, att 
man ser att här finns ju kanske inte en arbetsför-
måga, eller man kan se inom rimlig tid, utan skulle 
det kanske vara en läkarkontakt och en längre 
sjukskrivning…”

I intervjumaterialet återfinns vidare många 
reflektioner över idé- och värdegrund för olika 
modeller att genomföra stöd till arbete. De 
utbildningar man tagit del av har bidragit till 
många funderingar och även diskussioner inom 
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verksamheterna när det gäller hur man omsät-
ter den nya kunskapen i praktiken och om den 
behöver eller inte behöver anpassas till lokala 
förhållanden: 

”…viktigt att man har hela linjen med, med kart-
läggning och är den som följer med ut i praktiken 
och stöttar därute. För man bygger ju upp relatio-
ner.”

Kontakter med arbetsgivare - ett nytt 
förhållningssätt
Hur man kan - utifrån den nya kunskapen - ar-
beta i förhållande till arbetsgivare var ett annat 
ganska omfattande tema som återkom i många 
av intervjuerna. Detta var ett område som för 
många framstod som en ny arbetsuppgift eller 
ett annorlunda arbetssätt som man inte tillämpat 
tidigare. Ibland medförde det en osäkerhet: 

”Vi är inte vana att sälja, vi har jobbat i kommu-
nen, många utav oss alltid, det är liksom mer en 
tjänstemannaservice vi har hållit på med…”

Desutom var det ett arbete där kommunerna 
behövde starta ett nytt arbetsfält. Om man 
ville arbeta enligt SE-metoden innebar det att 
man behövde arbeta mer med såväl inledande 
arbetsplatskontakter och arbetsplatsanalyser 
som med det långsiktiga stödet till brukare och 
arbetsplats:

”Och detta tar ju också tid i en kommun att bygga 

upp dom, att etablera dom kontakterna och få som 
en bra bank av företag som är intresserade.”

Kursutvärderingar
Utbildningarna i SE, MI och IPS utvärderades 
genom att deltagarna fyllde i en skattningsskala 
angående olika aspekter av kursen och kursin-
nehållet. Skalstegen omfattade här 1(instämmer 
inte) till 5 (instämmer helt och hållet). Det var 
kursanordnaren som hade ansvaret för utvär-
deringarna men dessa förmedlades till GRAFs 
projektteam. Utvärderingen av de sex SE-
utbildningarna visade att totalt sett svarade 60 
% av deltagarna att de instämde helt och hållet 
i påståendet ”Jag är mycket nöjd med kursens 
innehåll och upplägg”. Ett påstående hade lagts 
in i utvärderingarna på initiativ av GRAFs 
projektledning; ”Det är tydligt för mig hur den 
nya kunskapen kommer att användas i mitt 
arbete framöver”. Här var deltagarna betydligt 
mer osäkra; endast mellan 5 – 36 % av delta-
garna svarade att man instämde helt och hållet i 
detta påstående. Emellertid ökade andelen som 
instämde hade vid det sista och näst sista kurs-
tillfället, vilket avspeglar att man vid det laget 
hade diskuterat i kommunerna hur man skulle 
tillämpa metoden och att det var tydligare för 
medarbetarna hur man skulle gå vidare.

Två grundläggande utbildningar i metoden 
IPS genomfördes och ett exempel från kursut-
värderingarna är påståendet: ”Utbildningarna 
har sammanfattningsvis gett mig grundläggande 
kunskaper vad IPS innehåller och hur man kan 

Givande studiebesök med kollegial jobbskuggning hos Activa i Örebro.
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arbeta enligt metoden”, där 40-47 % svarade att 
de instämde helt i påståendet. Knappt 3/4 (64 
– 71 %) ansåg att IPS-utbildningen motsvarade 
deras förväntningar.

Tre av de fem utbildningarna i MI utvärde-
rades också med goda resultat. Som exempel 
kan nämnas att påståendet ”Jag kommer att ha 
användning av kursens innehåll i mitt arbete” 
besvarades med ”Instämmer helt” av mellan 
62 – 71 % av deltagarna och mellan 71-92 % 
instämde helt i att ”Kursen motsvarade mina 
förväntningar”. När det gäller MI var det också 
genomgående tydligare för deltagarna ”hur 
den nya kunskapen kommer att användas i mitt 
arbete framöver” – mellan 35 – 55 % svarade 
”Instämmer helt” på detta påstående.

Uppfattningarna om utbildningarna var sam-
mantaget mycket positiva, men det fanns också 
känslor av att SE-utbildningen var kravfylld 
och några upplevde vissa moment i den som 
pressande. Som tidigare nämnts framhölls från 
flera att man upplevde det viktigt att utbilda 
samtliga i t .ex. en daglig verksamhet eller inom 
en Arbetsmarknadsenhet så att man utifrån en 
gemensam syn och metodkunskap kunde arbeta 
fram ett förhållningssätt som alla kunde vara 
delaktiga i. Detta synsätt var något som betona-
des både av medarbetare och chefer. Mot slutet 
av projektet visade det sig att man i några kom-
muner valde att förändra arbetsorganisationen 
genom att fördela personalresurserna så att inte 
alla medarbetare skulle ha samma uppgift i pro-
cessen att stödja en brukare på vägen till arbete, 
utan möta denne i olika faser.

I intervjuerna gavs också stort utrymme åt 
området hur man skulle använda sig av och för-
valta kunskapen från GRAF, särskilt kunskapen 
när det gäller SE. 
 
Uppfattning av möjligheter för personer med 
funktionshinder eller psykisk ohälsa att nå 
arbetsmarknaden
GRAF-enkäten avslutades, som tidigare nämnts, 
med tre påståenden angånde möjligheterna för 
personer med funktionshinder/psykisk ohälsa att 
nå arbetsmarknaden samt om metoder att stödja 
brukare på vägen till arbete. Resultaten redovi-
sas genom figur 4a och 4b i form av medianvär-
den.

Figur 4a: Möjligheter för personer med funktionshinder/
psykisk ohälsa på arbetsmarknaden; medarbetare. 
19. Möjligheterna för personer med funktionshinder/
psykisk ohälsa att komma ut på den öppna 

arbetsmarknaden är stora.
20. Metoder som idag används i min kommun fungerar 
väl när det gäller att stödja personer med funktionshinder/
psykisk ohälsa att få ett arbete på den öppna 
arbetsmarknaden.
21. Metoder som Supported Employment (SE) och 
Individual Placement and Support (IPS) ger mycket större 
möjligheter för personer med funktionshinder/psykisk 
ohälsa att få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Figur 4b: Chefer

På fråga 19 ” Möjligheterna för personer med 
funktionshinder/psykisk ohälsa att komma ut 
på den öppna arbetsmarknaden är stora” ökade 
medarbetarnas skattningar över tid, d.v.s. att 
man i större omfattning trodde på möjligheterna 
att nå arbetsmarknaden, även om förhoppning-
arna var jämförelsevis blygsamma. Tilltron till 
både de metoder som används idag för att stödja 
målgruppen till arbete och till SE och andra me-
toder som utbildningssatsningen inneburit har 
dock inte förändrats mellan mätningarna utan 
ligger på en stabil nivå och relativt måttlig nivå.

Chefernas skattning visade på en något annor-
lunda bild; deras skattningar låg stabilt över tid 
vad gäller frågan om generella möjligheter för 
personer med funktionshinder/psykisk ohälsa 
att nå den öppna arbetsmarknaden, medan 
medianvärdet för uppfattningen beträffande 
hur effektiva de metoder som idag användes i 
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verksamheterna ökade mellan 2013 och 2014, 
från medianvärde 5 till 6. Man var från chefshåll 
tydligt positiv till metoder som SE och IPS, där 
medianvärdet låg på 7.5 vid det första mättillfäl-
let 2013, för att sjunka något till 2014.

Cheferna visade alltså på en något mer positiv 
inställning till både de metoder man hittills 
använt och till SE och IPS än vad medarbetarna 
gav utryck för. Cheferna har en position där de 
inte konfronteras med samma svårigheter en 
medarbetare som arbetar med klienter ofta gör. 
Medarbetarnas svar kan vara en spegling av 
deras erfarenheter av att arbetet att ge stöd till 
en klient att nå den öppna arbetsmarknaden kan 
vara fyllt av problem och man har ännu inte prö-
vat nya metoder i tillräckligt stor utsträckning 
för att ha ökat på tilltron till dem. Naturligtvis 
kan det vara en tillgång att chefer ser möjlig-
heter med att nya metoder introduceras, vilket 
flera gånger nämns av medarbetare.
 
Sammanfattning: Målsättning 1 
kompetent personal
Som slutsats kan sägas att både medarbetare 
och chefer ger uttryck för en förändring i tron 
på möjligheter för personer med funktionsned-
sättning och/eller psykisk ohälsa skall kunna nå 
ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Både 
enkätens resultat och vad man ger uttryck för i 
intervjuer och på annat sätt visar på detta:

”Jag har ändå tänkt liksom att, jo, men, man kan 
inte bara sträva efter praktik, för då blir det ald-
rig nått annat. Så jag tänker att det har fått, man 

ser det på sig själv också, att det blir en attitydför-
ändring där man siktar högre.”

I såväl kursutvärderingarna och i intervjuerna 
framkommer att deltagarna är mycket nöjda 
med utbildningarna och menar att de fått kon-
kreta verktyg att kunna stödja brukare på vägen 
mot ett arbete. Man anser sig vara redo att om-
sätta dessa kunskaper i praktiken och efterfrågar 
en startsignal från sina chefer. Flera verksam-
heter omorganiserar sig eller får möjlighet till 
ökade personalresurser för att börja tillämpa 
SE vid GRAF-projektets slut. När man pratar 
om SE i kommunerna tänker man ofta på en 
anpassad variant, där man tar vara på de inslag 
i metoden som uppfattas bäst passa i den egna 
verksamheten eller kommunen. Ur implemente-
ringsperspektiv finns det tankar om att det kan 
vara problematiskt att anpassa en evidensbase-
rad metod, eftersom en anpassad metod kanske 
inte är lika effektiv20. Detta är ett övervägande 
som verksamheterna får ta ställning till och de 
anpassningar som man anser behöver göras, 
måste vara välgrundade och motiverade.
 

Målsättning 2: En arbetsorganisation 
hos de kommunala verksamheterna 
som bygger på personalens kompe-
tens och förmåga att samverka internt 
och med olika offentliga och privata 
aktörer kring brukare
Frågor som berör samverkan mellan olika pro-
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fessioner och organisationer tycks ständigt vara 
aktuella inom våra välfärdssystem. Utveckling-
en av dessa har medfört en ökad specialisering 
av tjänster och en ökad professionalisering samt 
ett ökat antal organisationer – både offentliga, 
privata och frivilliga - som administrerar och 
utför insatser inom välfärden. Detta har ägt rum 
i en kontext karakteriserad av decentralisering 
och en betoning på marknadsorientering vilket 
lett till ökad fragmentisering av verksamheter 
och uppsplittring av ansvarsområden21. 

Det är fyra myndigheter som i Sverige har 
ansvar för arbetslivsinriktad rehabilitering; 
Hälso- och Sjukvården (landstinget), Arbets-
förmedlingen, Försäkringskassan (staten) samt 
socialtjänsten (kommun). De bildar tillsammans 
ett stödsystem inom välfärdssektorn, men de har 
alla olika lagar och regelverk att förhålla sig till, 
vilket försvårar samarbetet.  En individ kan lätt 
hamna mellan stolarna och inte få det stöd som 
han eller hon behöver22. I förhållande till klien-
ten uppstår det dessutom ofta ett motsatsförhål-
lande, då det å ena sidan finns en grundtanke 
om att individen skall stå i centrum och styra sin 
egen rehabilitering och å andra siden ofta ställs 
krav på ett deltagande i olika föreslagna åtgär-
der23.

Problemen i samverkan har också att göra 
med att personer med funktionsnedsättning, 
psykisk ohälsa eller lång sjukskrivning och 
frånvaro från arbetsmarknaden ofta har svå-
righeter som är sammansatta och komplexa24. 
Detta medför att de aktörer som är aktuella i ett 
rehabiliteringsärende egentligen skulle arbeta 
tillsammans, men att det ofta utmynnar i att man 

arbetar ”var för sig”. Man saknar gemensamt 
regelverk och har heller inte utvecklat någon 
gemensam begreppsapparat, vilket försvårar 
samtal och kommunikation och kommunika-
tion25. Personer med psykisk ohälsa är en mål-
grupp som har visats ha små möjligheter att nå 
arbetsmarknaden och där bristande samordning i 
Socialförsäkringssystemen har pekats ut som en 
huvudorsak till svårigheterna att på ett effek-
tivt sätt ge hjälp att nå arbetsmarknaden1. Ofta 
skapar sig enskilda medarbetare ett handlingsut-
rymme25 eller att det skapas ett sådant utifrån att 
formella policystyrda regelverk inte leder till att 
vissa tekniska praktiska mål kan uppnås utan att 
medarbetarna i organisationerna ges ett hand-
lingsutrymme för informellt samarbete.
 
Extern och intern samverkan
I GRAF-projektets målsättning 2 var syftet att 
kommunernas personal, genom ökad kompe-
tens, skall kunna bidra till förbättrad samver-
kan både inom den egna kommunen och med 
externa aktörer så som Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och sjukvården.

Etablerade arbetssätt – formaliserad och icke-
formaliserad samverkan. 
Intervjuer med deltagare i GRAF
Många medarbetare i GRAF beskrev att de hade 
en praktisk erfarenhet genom sitt vardagsarbete 
av samverkan både internt (d.v.s. med andra en-
heter inom kommunen) och externt (d.v.s. med 
andra offentliga aktörer).

I några av kommunerna hade Arbetsmark-
nadsenheten ett formellt uppdrag från Arbets-

ICF kan vara ett sätt att 
underlätta samverkan 
mellan olika myndigheter.
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förmedlingen att arbeta med vissa definierade 
grupper brukare, t ex de som omfattas av 
Jobb-och utvecklingsgarantin vilket innebar en 
samverkan mellan kommunens medarbetare och 
Arbetsförmedlingens handläggare, tillsammans 
med en brukare. Jobb- och utvecklingsgaran-
tin riktar sig till målgrupper som stått utanför 
arbetsmarknaden under lång tid, samt till vissa 
nyanlända invandrare26.  

I andra kommuner började man under pro-
jekttiden ta kontakter med Arbetsförmedlingen 
för att försöka få tillstånd ett mer etablerat 
samarbete. Vissa kontakter förekom också med 
Försäkringskassan, men detta nämndes inte lika 
ofta i intervjuerna. Ibland beskrevs intresset från 
övriga externa aktörer vara lite tveksamt:

”…vi har bjudit in till olika, som den här kom-
mundagen som var i GRAFs uppstart och i lite 
andra sammanhang, så känner vi att deltagandet 
är lite lågt från Försäkringskassa och Arbetsför-
medling.” 

Observera att detta är en uppfattning som emel-
lanåt framkom enbart från kommunernas medar-
betare och chefer, då några intervjuer inte gjorts 
med personal eller representanter från de övriga 
myndigheterna.

I samband med att ungdomar slutar sin gym-
nasieutbildning i Särgymnasiet förekommer det 
i flera kommuner träffar med både lärare, hand-
läggare från Arbetsförmedling, Försäkrings-
kassa samt personal från Habilitering i syfte att 
man i detta nätverk arbetar fram en planering 

för att stötta en ung person över till vuxenlivet 
och arbetslivet:

”Vi fick ett uppdrag om ungdomar som skulle gå 
från skolan och ut i arbetslivet och hur vi kunde 
möta upp dem på ett bra sätt. …Vi har inte jobbat 
så mycket runt specifika fall utan det har väldigt 
mycket handlat om att lära känna varandras 
organisationer. Vi har ännu bara pratat om hur 
man kan jobba runt personer och så. Sen är det 
ju så att det är alltid enklare när man möts i de 
sammanhangen att lyfta luren när det väl kommer 
till dom enskilda.”

Detta samarbete - som var etablerat innan 
GRAF-projektet startade - men som lyftes fram 
som ett sätt att för olika myndigheter att sam-
verka kring enskilda individer i en känslig fas 
av livet.

När det gällde samarbete och samverkan beto-
nades det från flera håll att tydlighet i kommuni-
kationen mellan de medverkande parterna hade 
mycket stor betydelse för hur samverkansmöj-
ligheterna utvecklades. När samarbetet inte var 
reglerat i form av en från Arbetsförmedlingen 
upphandlad insats fanns det flera exempel på 
hur enskilda medarbetare i de olika organisatio-
nerna kunde arbeta tillsammans mer informellt 
för att stödja en brukare på vägen till en praktik-
plats eller ett arbete:

”Det gäller väl att koppla in rätt myndighet vid 
rätt tid…nu är det dags för en anställning och 
då måste arbetsförmedlingen in, eller nu måste 
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vi klargöra försörjningen och då måste kanske 
Försäkringskassan gå in och förklara vad man får 
göra och inte göra och så.”

I många intervjuer tog man upp olika, mer kon-
kreta, frågeställningar omkring samarbete med 
övriga parter:

”När vi har en deltagare hos oss så brukar vi ju 
i samband med kartläggning fråga: hur ser dina 
vårdkontakter ut? Och förvånansvärt ofta så är 
människor kanske inte ens listade någonstans. Då 
kan vi ju vara med och stötta…”

Samverkan beskrevs dock också som ett svårt 
arbete, där man inte alltid gavs de förutsättning-
ar man ansåg sig behöva:

 ”…men vi försöker ibland följa med på läkar-
besök och sådär, om det är möjligt – det ingår ju 
egentligen inte i vårt uppdrag men…”

” Jag har ju haft personer som har varit så sjuka, 
dom har inte kunnat stå upp…, man har fått 
hjälpa till att överklaga och sådana här grejer, det 
har också ingått i mitt jobb.”

Den part som man ofta upplevde som frånva-
rande i samverkan var verksamheter tillhörande 
den regionala sjukvården, främst psykiatrin. 
I kommunerna arbetade man dock aktivt med 
Vård- och Stödsamverkan27. Det bedrevs också 
ett aktivt arbete att engagera psykiatrisk sjuk-
vård som samverkanspartner, inte minst från 
de verksamheter inom kommunerna där man 
arbetade med denna målgrupp och som till-
lämpade IPS-metoden, eller hade utbildat sig i 
denna metod.

Intern samverkan – uppbyggnad av samverkan 
mellan enheter i den egna kommunen
GRAF-projektet bidrog till att man i kommu-
nerna uppmärksammade att samverkan mellan 
de egna enheterna kunde utvecklas i högre ut-
sträckning. Man hade kanske tidigare reflekterat 
över behovet av intern samverkan men GRAF 
medförde att man i en kommun (Partille) tidigt 
tog ett beslut – som formulerades som ett kom-
munövergripande SMART mål – att man under 
projekttiden skulle arbeta aktivt på att förbättra 
den interna samverkan mellan kommunens olika 
verksamheter. Detta utformades som en serie 
planeringseftermiddagar under hösten 2013 och 
våren 2014. Innehållet i dessa var varierande 

men en tyngdpunkt lades på utbildning om de 
olika verksamheterna i kommunen och även 
från de externa aktörerna, t ex Arbetsförmed-
ling, Försäkringskassa och Samordningsförbun-
det. I detta arbete betonades hela tiden vikten 
av diskussion om vilka samverkansformer man 
kunde utveckla mellan de tre huvudsakliga in-
terna verksamheterna som deltog: Boendestöd, 
Arbetsmarknadsenhet (AME) och Daglig verk-
samhet (DV) och Daglig sysselsättning (DS). 
Det utmynnade vid GRAF-projektets slut i att 
man kunde redovisa ett konkret samverkansar-
bete när det gällde 19 brukare. 

Figur 5: Samverkanformer kring enskilda brukare. (Källa: 
Partille kommun)

Förutom att utveckla samarbetsformer i den 
egna kommunen nämnde man också vikten 
av att ha kontakter i frågor som rörde stöd till 
arbete och till erfarenhetsutbyte. Här bidrog 
GRAF-projektets nätverksledarutbildning ge-
nom att deltagare i dessa utbildningar helt enkelt 
tog initiativ till fortsatta träffar i gruppen.

Flera aspekter av samverkan berördes i 
intervjuerna; behovet av en gemensam grund-
syn nämndes ofta, liksom behovet av vad man 
benämnde som organisationskunskap, och att de 
utbildningar som givits inom ramen för GRAF-
projektet hade visat på behovet av kunskap om 
varandras och andras verksamheter. Gränser 
mellan verksamheter och respektive verksam-
hets uppdrag var också föremål för reflektioner, 
hur man skulle handskas med detta och vilka 
strategier man hade utvecklat. Där behovet av 
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att vara flexibel och göra samverkan enkel och 
ibland, som tidigare nämnts, ganska informell 
var aspekter som nämndes av medarbetare med 
erfarenhet av att själva ha icke-formaliserade 
kontakter med handläggare från de externa ak-
törerna. Att ta del av andras erfarenheter genom 
kontakter med andra enheter inom den egna 
kommunen och att ha kontakter med personal 
i andra kommuner som arbetade med samma 
problemställningar och frågor var exempel på 
att man tog tillvara kunskap från varandra.
 
Sammanfattning: Målsättning 2: En arbetsor-
ganisation hos de kommunala verksamheterna 
som bygger på personalens kompetens och 
förmåga att samverka
GRAF-projektet har bidragit till att man inom 
kommunerna uppmärksammat varandras 
verksamheter och funnit att man trots att man 
representerar olika enheter/verksamheter vars 
uppdrag riktar sig till olika målgrupper ändå 
har många gemensamma frågor att arbeta med. 
I flera kommuner blev detta en möjlighet till 
erfarenhetsutbyte och att man oftare konsulte-
rade varandra när det gällde frågor om enskilda 
brukare, eller att en brukare fick ta del av flera 
kompetenser genom två- eller trepartssamver-
kan.

När det gäller samverkan med andra myn-
digheter och organisationer (extern samverkan) 
hade man i några kommuner ett formaliserat 
samarbete där Arbetsförmedlingen hade upp-
handlat tjänster avseende arbetslivsinriktad re-

habilitering från kommunerna. Det fanns också 
exempel på etablerad samverkan t ex kring 
ungdomar med funktionshinder som slutar sin 
skolgång i Särgymnasiet. Man uttrycker dock i 
kommunerna att man skulle önska fortsätta att 
utveckla samverkansformer med de myndighe-
ter och organisationer som är verksamma inom 
fältet arbetslivsrehabilitering.

Målsättning 3: Hållbara strukturer 
för organisatoriskt lärande hos 
kommunala verksamheter
Lärande i arbetet kan innebära olika saker och 
ses på olika sätt. En aspekt är att man hela tiden 
lär sig nya saker utifrån sin arbetssituation. Det 
handlar då inte om formell kunskap utan om 
erfarenheter som den enskilda individen tilläg-
nar sig utifrån sitt vardagsarbete och blir till så 
kallad förtrogenhetskunskap.

Att skapa ett gott och tillåtande klimat för 
lärande är en annan viktig aspekt av lärande 
organisation, där arbetsgivarens och chefens 
attityd till lärande och lärande miljöer är av stor 
betydelse.

Lärande struktur innefattar en syn där orga-
nisationen är flexibel för att kunna anpassa sig 
till omvärldens krav och behov och där medar-
betarna har beredskap för att utföra nya arbets-
uppgifter eller att växla arbetsuppgifter med 
varandra. I en lärande organisation utvecklas en 
process som handlar om att utvidga eller förfina 

Studiecirkelledarutbildning i GRAF. Ett sätt att skapa strukturer för lärande i verksamheterna. 
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tidigare kunskaper. Det kan också handla om 
att tänka nytt och börja försöka förändra rutiner 
och invanda mönster. En organisation förbättras 
hela tiden genom den förstnämnda lärprocessen 
men kan också reflektera över och förändra eta-
blerade tankesätt, vilket kan innebära ett större 
språng i lärandet. En nyare modell av lärande 
organisation innefattar att det är kollektivet 
som lär, inte den enskilda medarbetaren eller 
den enskilda organisationen. Lärande uttrycks 
här i form av begreppet kunskapande och är en 
ständigt föränderlig process där varje tillfälle är 
en ny situation28.
 
Intervjuer med deltagare i GRAF
Samtalen under intervjuerna genererade inte 
så många teman inom detta område som de två 
övriga målsättningarna, totalt endast 9, mot över 
50 när det gällde den första målsättningen och 
över 30 när det gällde målsättningen om sam-
verkan.  
 
Vardagsnära kunskapsspridning
Man framhöll Arbetsplatsträffar som en viktig 
del i kunskapsspridning till kollegor eller till 
medarbetare, där arbetssättet skulle kunna vara 
ganska strukturerat:

”…vi har även sagt att alla ATP’er skall ha det 
som en punkt på ordningen, med Supported Em-
ployment. Man tar upp vad gör vi, hur långt har 
vi kommit…”

Det fanns också andra typer av möten där med-

arbetare och även chefer förmedlade vad man 
tagit del av från föreläsningar och kurser:

”…vi försöker ha teammöten varannan vecka och 
då försöker vi där lyfta, om man varit på nånting, 
vad man har fått med sig, delge varandra av ma-
terial, det är så lite, men vi försöker...”

Planeringsdagar och metodhandledning till per-
sonal nämndes också som exempel på lärande-
tillfällen i den egna verksamheten.

Ett antal kommunmedarbetare deltog i ut-
bildningen till Studiecirkelledare. Att bedriva 
studiecirklar nämndes sedan som en resurs både 
när det gällde fortbildning av personal men 
även som en metod att introducera nyanställda i 
verksamheter som genom GRAF-projektet hade 
byggt upp en bred kompetens i SE-metoden.

Nätverksledarutbildningarna bidrog till att 
kontakter mellan medarbetare i kommunerna 
utvecklades och utifrån detta togs initiativ till att 
skapa fungerande nätverk: 

”Det som har varit återkommande, det är nog 
det här med nätverk i så fall, det har vi ju fått via 
GRAF-projektet då.” 

Några kommuner tog också möjligheten att 
delta i ett nyskapat regionalt nätverk bestående 
av verksamheter i kommuner där man arbetade 
enligt IPS-metoden och där man upplevde ett 
behov av att utbyta erfarenheter. 

I intervjuerna framkom även reflektioner om 
vilka förutsättningar som man insåg vara viktigt 

Malin Rombing från 
Eskilstuna kommun 
besökte projektet 
för att berätta om 
deras arbete med 
implementering av 
bland annat IPS.
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för att lärande och utveckling skulle kunna 
genomföras i verksamheterna, t ex chefsbyten, 
resursknapphet och idéer som får läggas på is 
därför att verksamheten är upptagen av andra 
förändringar och frågor.
 
Gemensam plattform
När det gällde utbildning och kompetens var 
det, som nämnts, många som framhöll vikten av 
att samtliga anställda inom en verksamhet skulle 
få möjlighet att få samma utbildning (framfö-
rallt tänkte man på SE-metodik)så snart som 
möjligt. Detta upplevdes som viktigt eftersom 
det medförde en möjlighet till ett gemensamt 
språk och en gemensam plattform i den aktuella 
personalgruppen. Inom några personalgrupper 
upplevde man detta så viktigt att man väntade 
in varandra så att samtliga inom en enhet hade 
utbildning i SE innan man började tillämpa 
metodiken.

Några personer tog också upp vad man upp-
levde vara svårigheter i SE-metoden, liksom att 
man efterlyste riktlinjer från sina chefer hur man 
skulle handskas med frågor rörande organisation 
visavi individ.
 
Förvalta kunskapen från GRAF
Under den inledande perioden i projektet var 
det tydligt att medarbetare inte upplevde det 
som helt klarlagt hur den nya kunskapen som 
förmedlats via utbildningarna i GRAF skulle 

användas i organisationen:

 ”…det är inte helt lätt att komma igång med 
någonting efter att man gått en utbildning och 
hålla det vid liv. Så jag tycker ju att det är viktigt 
att cheferna är involverade och lite har ansvar för 
det.”

Denna osäkerhet framgick ju också av kursut-
värderingarna. Efterhand kom man dock till en 
punkt där ibland medarbetare själva och ibland 
medarbetare och chefer började diskutera hur 
man skulle göra för att börja använda meto-
derna:

 ”…tanken är ju att vi skall ha ett möte nu, alla vi 
här som gått utbildningen (i Supported Employ-
ment) och se Okej, Hur går vi vidare nu då?”

Diskussionerna utmynnade i mer konkreta upp-
slag om har arbetet skulle kunna bedrivas för 
att man på bästa sätt skulle kunna komma igång 
med användandet i praktiken:

”….att teamet består,…men alltså det kan bytas ut 
och man kan ha lite olika roller i teamet.”

En annan medarbetare uttryckte det på följande 
sätt:

 ”….tre till fyra som skall ha lite fördjupade 
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kunskaper och… för alla andra som gått, det är 
ju väldigt viktigt att dom har kunskap om meto-
den även om dom kanske inte jobbar så med det 
dagliga med det.” 

Nytt användningssätt av lärmetoder - från 
personal till brukare
Det visade sig också att flera verksamheter 
erbjöd brukarna att delta i studiecirklar. I en 
kommun handlade en studiecirkel t. ex. om att 
ge brukare information och kunskap om vad 
SE innebär. Ämnesområdena för ”brukarstudi-
ecirklar” var annars skiftande - t ex arbete och 
fritidsintressen, eller något ämne som brukarna 
själva hade önskemål att lära sig mera om. Det 
förekom också att några av brukarna, som hade 
specialkunskaper inom ett område, var studie-
cirkelledare i detta ämne. I några verksamheter 
hade man sedan tidigare använt studiecirklar 
som metod att ge brukare kunskap, men detta 
uppmärksammandes på nytt genom GRAF-
projektet.

Liknande överföring från personalutbildning 
till brukarutbildning ägde rum också beträffande 
metoden Jobbskuggning. Detta är en metod 
där man jobbskuggar en kollega eller medarbe-
tare på en annan arbetsplats och ingick som en 
utbudet av aktiviteter i GRAF (se även avsnittet 
Transnationella aktiviteter).

Vid deltagandet som GRAF anordnade till 
den europeiska föreningen för Supported Em-
ployment (EUSE) konferensen i Dublin 201329 

presenterades Job shadowing. Jobbskuggning 

som ett sätt att medvetandegöra arbetsgivare 
om att personer med funktionsnedsättning eller 
psykisk ohälsa kan vara en del av arbetskraften. 
Samtidigt får en brukare möjlighet att bekanta 
sig med en arbetsplats och med olika arbetsupp-
gifter. Detta väckte intresse och nyfikenhet från 
deltagarna i GRAF och det kom att omsättas i 
anordnandet av en jobbskuggningsdag i Ste-
nungsunds kommun där 15 arbetsgivare engage-
rades och 14 brukare deltog och jobbskuggade 
på olika arbetsplatser. Jobbskuggning framstod 
som ett innovativt sätt att introducera arbets-
platser och personer med funktionshinder eller 
psykisk ohälsa för varandra.

Sammanfattning: Hållbara strukturer för 
organisatoriskt lärande hos kommunala 
verksamheter
En kort sammanfattning av denna målsättning 
vill gärna peka på att kunskapen kan leva vidare 
genom ganska enkla, ”vardagsnära” åtgärder, 
som att man tar upp ämnet Supported Employ-
ment på arbetsplatsträffar. Vikten av att många, 
helst alla på en arbetsplats bör ha utbildning i 
t ex SE tas upp av merparten av de intervjuade 
och betraktas nästan som en nödvändighet för 
att implementeringen skall lyckas. Några av 
lärmetoderna har också kommit brukarna till 
godo och i synnerhet Job Shadow Day väckte 
stort intresse.

Lisa Östensson, Härryda 
kommun (t.v) och Klara 
Andersson från GR (t.h) 
följde Irlands socialmi-
nister Joan Burton under 
GRAF-projektets besök 
på Job Shadow Day i 
Dublin.
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Sammanfattning

GRAF-projektet startade efter att ta genomfört 
en mobiliseringsfas som innebar flera kontak-
ter med de medverkande kommunerna och en 
insamling av de behov kommunerna beskrev 
när det gällde kompetensutveckling av personal 
inom området att ge brukare stöd till arbete.

Den enkät som besvarades vid projektets 
början visade att både medarbetare och chefer 
skattade både arbetstrivsel och möjligheter till 
lärande högt i sina verksamheter. GRAF-pro-
jektet startade alltså under gynnsamma förut-
sättningar och det har genomgående framkom-
mit ett stort engagemang från de deltagande 
kommunerna och man har varit mycket nöjd 
med de utbildningsaktiviteter som erbjudits. I 
flera verksamheter - inom Daglig sysselsättning 
och på Arbetsmarknadsenheter - har nu hela 
personalgrupper utbildning i metoder som är 
beprövade och/eller har vetenskaplig evidens 
för att vara effektiva stödinsatser till personer 
med funktionshinder eller psykisk ohälsa när 
det gäller att nå, få och behålla ett arbete på 
den öppna arbetsmarknaden. Kommunerna har 
också utarbetat avsiktsförklaringar över hur man 
tänker förvalta denna breda kompetensökning.

GRAF-projektet har också medfört att man 
uppmärksammat behovet av samverkan, där 
några av kommunerna arbetat med att etablera 
nya former av intern samverkan, det vill säga 
mellan kommunens egna verksamheter. Det har 
också skapats många nya kontakter mellan med-
arbetare i de deltagande kommunerna och flera 
nya nätverkskonstellationer har bildats.

Samverkan med andra aktörer inom området 
arbetslivsrehabilitering tycks inte ha förändrats i 
någon större omfattning, men projektet har med-
verkat till att fästa ljuset på det komplexa i att 
samverka med andra organisationer och myn-
digheter och på behovet att fortsätta att finna 
bärkraftiga former för detta.

GRAF-projektet har också medfört att både 
medarbetare och chefer har lite större tilltro till 
möjligheterna för personer med funktionshinder 
eller psykisk ohälsa på den öppna arbetsmark-
naden. Man har ”höjt ribban” och där man förut 
tänkt att daglig verksamhet eller daglig syssel-
sättning är det alternativ som står till buds, tän-
ker man nu praktikplats på en vanlig arbetsplats 
och när man förut tänkte praktikplats börjar man 
nu tänka på möjligheten till anställning - ”att få 
ett vanligt jobb.”
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SMARTa mål

Härryda
• Testa minst ett SE-verktyg i månaden fram till och med maj 2014 (Samordningsförbundet)

• All personal på Arbetskraftens dagliga verksamhet har fått utbildning och kunskap i SE-metoden

• Av Arbetskraftens deltagare har minst två övergått till reguljär anställning

• Av Arbetskraftens deltagare har 60 % en extern praktikplats på minst en dag/vecka under 
projekttiden genom att personalen på Arbetskraften jobbar aktivt med minst en deltagare var

• Personal på Arbetskraften ska genomföra åtta arbetsplatsanalyser under projekttiden

• Två personer ska komma ut i praktik till den 31 maj.

• Göra ”livshjulet” med nya deltagare och följa upp vid minst ett tillfälle under projekttiden

• Göra två arbetsmarknadsanalyser inom en ”ny” bransch under projekttiden.

Lerum
• Av brukarna på Bräcke Linden ska 50 % komma ut i egen praktik under projekttiden.

• Av brukarna på Bräcke Linden ska 5 % ha lönebidrag under projekttiden.

• Personalen på Bräcke Linden ska till 80 % känna tillfredsställelse i sitt jobb under projekttiden.

• Av brukarna i Lerums dagliga sysselsättning ska 40 % komma ut i egen praktik under 
projekttiden.

• Av brukarna i Lerums dagliga sysselsättning ska 20 % ha lönebidrag under projekttiden.

• Personalen i Lerums dagliga sysselsättning ska till 80 % känna tillfredsställelse i sitt jobb under 
projekttiden.

• Genomföra tre arbetsplatsanalyser i månaden under projekttiden.

• I en grupp på fem personer ska två ha egen försörjning den 31 maj 2014.

• Genomföra en yrkesprofil i månaden under projekttiden.

Mölndal
• Arbets- och familjestödsförvaltningen ska genomföra sex arbetsplatsanalyser per månad under 

projekttiden.

• Öka kunskaper om varandras verksamheter, regelverk och målgrupper samt upparbeta rutiner och 
strukturer för fortsatt arbete efter projektets slut.

• All personal på Lindomes dagliga verksamhet ska ha ökat sin kompetens kring SMARTa mål 
samt lärt sig jobba efter SMARTa mål-metoden innan projekttiden är slut.

• Fyra utav arbetstagarna på Lindomes dagliga verksamhet ska ha fått minst ett mål uppsatt efter 
SMARTa mål-metoden.

• Vi vill erbjuda fem personer från daglig verksamhet möjlighet att arbeta i utflyttad verksamhet.

• Tre personer som utgör basen i den utflyttade verksamheten ska få varsitt SMART mål.

Bilaga 1
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• Ta fram en skrift som beskriver arbetssättet som enheten ”praktik & arbete” har utifrån Supported 
Employment. Skriften vänder sig till kollegor, brukare och arbetsgivare. Klart den 31/1 2014.

• Skapa en systematisk instruktion, med bild och text, för en av produkterna i Neon resurscenter. 
Testa och utvärdera denna på minst en deltagare under projekttiden, dvs senast 31 maj 2014.

Partille
• Öka kunskaper om varandras verksamheter, regelverk och målgrupper, samt upparbeta rutiner 

och strukturer för fortsatt arbete efter projektet slut.

• En arbetstagare ska använda strukturerade instruktioner för att uppnå självständighet.

• Att under fem studiecirkeltillfällen implementera tre stycken verktyg från Supported 
Employment-metoden bland arbetsgruppen på boendet Besebäcken.

• En deltagare ska praktisera fem dagar i veckan till den 31 maj 2014.

• Kartläggning av yrkesprofil med fyra deltagare inom daglig verksamhet i Partille kommun.

• Arbetsmarknadsenheten ska genomföra två arbetsplatsanalyser under 2013.

• Till 31/5 2014 ska arbetstagare A ha en fast praktikplats på 50% av sin arbetstid.

• Till 31/5 2014 ska arbetstagare B genomfört minst ett besök på lämplig folkhögskola.

• Öka självständigheten för en arbetstagare inom ”disk” att klara hela processen till 31 maj 2014.

• Genomföra yrkeskorten med tre klienter till 31 maj 2014.

• Genomföra livshjulet med tre klienter till 31 maj 2014.

• Genomföra arbetsplatsanalyser i våra egna verksamheter Hantverksgruppen Bygg samt 
Hantverksgruppen Trädgård före 30 september 2014.

Stenungsund
• Arbetsmarknadsenheten ska genomföra två arbetsplatsanalyser per månad.

• Arbetsmarknadsenheten ska starta ett socialt företag under 2014.

• Arbetsmarknadsenheten ska under 2013 samla berörda samarbetspartners inför genomförandet av 
”Kedja för jobb” i Stenungsund.

• Arbetsmarknadsenheten ska anordna en jobbskuggningsdag under projekttiden, dvs. senast maj 
2014.

• Öka personer som har sin sysselsättning på ordinarie arbetsplats med ca 40% under hela 
projekttiden. Identifiera i varje arbetsgrupp.

• Antal personer på Växtkraft ska öka, idag har vi fyra personer placerade, öka denna siffra innan 
projektets slut med totalt 6 personer. Utvärdera vad som gör att vi lyckas med en placering och 
när en placering som går tillbaka till ordinarie verksamhet.

• Samarbete mellan AME, Socialpsykiatri, daglig verksamhet och sysselsättning för att få ökad 
kännedom om varandras verksamheter. Räkna och följa gemensamma ärenden. 

• En arbetsplatsanalys ska genomföras per månad under projekttiden.
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Bilaga 2

Lärande, uppföljning och utvärdering

a) För att eftersträva lärande och ge kunskap 
av värde för en god styrning av projektet, 
samt möjligheter att uttala sig om projektets 
måluppfyllelse: Hur avser ni att arbeta med 
en lärandeansats för att höja kvaliteten 
i projektet: Hur kommer utvärderingen 
att utformas? På vilket sätt kommer 
den att bidra till att projektet får bättre 
genomslagskraft för de resultat som uppnås? 
Vilken process förväntar ni er för att ta till 
vara framkomna iakttagelser och resultat.

Projekt GRAF utvärderas genom följeforskning 
enligt ESF:s riktlinjer. Detta innebär att 
processen kommer att utvärderas kontinuerligt 
under hela projektets gång och kommer att vara 
en del i lärprocessen och starta samtidigt som 
projektet startar. 
 Syftet med utvärderingen är att analysera 
måluppfyllelse med avseende på projektets 
huvudmål samt att bidra till en stimulerande 
dialog i det kontinuerliga arbetet med att 
utveckla och pröva modeller och metoder för 
kompetenshöjning. 
 Regelbunden återkoppling planeras till 
projektledning och till de olika medverkande 
parterna på olika nivåer, vilket medför att den 
löpande utvärderingen hela tiden är en del i en 
läroprocess.
 Återkommande analyser av projektets 
inriktning och effekter av insatser kommer att 
göras, där utvärderingen undersöker t ex hur 
metoder och processer fungerar och hur olika 
resultat kan uppstå. Genom att delresultat 
återförs till projektledning och medverkande 
under tiden projektet pågår kan satsningen och 
måluppfyllelse stödjas. Återkopplingen ger 
även underlag för reflektion och dialog mellan 
berörda parter om hur projektet utvecklas och 
om det är ”på rätt väg” i förhållande till syfte 
och målsättning. Det ger också möjlighet 
att analysera orsaker till att planering eller 
genomförande inte fungerar som det var tänkt 
och leda till att nya infallsvinklar beaktas. 

 Genom att utvärderingen utformas som 
följeforskning och en kontinuerlig analys av 
projektets processer och metoder görs kommer 
beskrivningen av effekter och resultat att vara 
väl underbyggd och ligga nära praktiken. 
Regelbunden återkoppling ger också bättre 
möjligheter till delaktiga aktörer och till en god 
implementering av de resultat som producerats 
inom projektet. Utvärderingen syftar också 
till att jämföra, analysera och dra slutsatser 
beträffande de olika metoder och processer 
som kommit till användning inom projektet och 
identifiera de för- och nackdelar man ser jämfört 
med reguljär verksamhet.
 En dokumentationsstrateg kommer att 
driva arbetet tillsammans med chefer och 
nyckelpersoner lokalt i kommunerna vad 
gäller kvalitativ dokumentation och bidra 
med kunskap om hur dokumentationen 
ska utföras för att identifiera förändringar 
som leder till förbättringar. En lär- och 
kommunikationsplattform har skapats för 
projektets räkning, där dokumentation löpande 
kommer att presenteras och där det kommer 
att finnas forum för utbyte av tankar och 
reflektioner från projektdeltagarna.
 Utvärderingen kommer också att bidra med 
kritik utifrån ett konstruktivt förhållningssätt, 
där utvärderaren kan vara dialogpartner och 
”bollplank” i diskussion med de olika aktörerna.

b) Hur avser ni att följa upp projektet?
Utvärderingen baseras på följande kvalitativa 
och kvantitativa metoder:
Självvärdering: Medarbetare på olika nivåer, 
i de olika verksamheterna, där man reflekterar 
över genomförda lärandemetoder, uppnådda 
resultat och varför man uppnådde dessa 
resultat. Ett antal chefer och nyckelpersoner 
kommer att följas över tid där de använder 
sig av genombrottsmetoden, som är ett 
kvalitetsverktyg för att se om förändringarna 
leder till förbättringar.
Kvalitetsuppföljningar: Uppföljning 
kommer att ske via relevanta nyckeltal och 
uppföljningsmått som redan finns i kommunerna 
beträffande kvalitetsuppföljningar. Sådana 
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uppföljningsmått kommer att kunna utgöra 
underlag för vissa aspekter av utvärderingen
Kvantitativa indikatorer: Mått på 
prestationer i projektet, som t ex antal 
anordnade utbildningsaktiviteter, eller andra 
kompetenshöjande insatser, samt insatser för 
organisatoriskt lärande.  Dessa uppgifter samlas 
in genom projektets kontinuerliga uppföljning 
och delresultat återkopplas till medverkande 
parter. 
Deltagande observationer och undersökande 
frågor: Utvärderaren kommer att delta i och 
följa satsningen för att bilda sig en uppfattning 
om hur projektet fortskrider och analysera 
hur valda modeller och metoder utfaller samt 
få möjlighet att beskriva arbetsprocesser. 
Utvärderaren kommer att rikta sig till såväl 
deltagare, ledning som samverkanspartners och 
söka fånga upp uppfattningar och reflektioner 
över hur modellerna och processerna fungerar, 
vad de för med sig och hur de påverkar 
läroprocesser, samverkansprocesser och 
organisatoriskt lärande.
 Jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv 
kommer att beaktas och indikatorer kommer att 
tas fram vid uppföljning och utvärdering. T. ex. 
kommer andelen män och kvinnor som deltar 
i de olika aktiviteterna att uppmärksammas 
utifrån målgruppens totala sammansättning.

c) Vilka är projektets indikatorer för att mäta 
måluppfyllelse? Indikatorerna formuleras 
i relation till delmålen och projektmålet 
och är mätpunkter som berättar något om 
projektets utveckling och resultat. Ange 
vad som är verifikationskällan till varje 
indikator, det vill säga hur hittar man måttet/
indikatorn (genom exempelvis intervjuer, 
enkäter?).

Tabell 1. Uppföljning

Tabell 2. Utvärdering
Utvärderaren har ett övergripande ansvar för utvärderingen 
och samarbetar med dokumentationsstrategen som 
genom att stödja ett urval av nyckelpersoner i projektet 
fokuserar på hur kunskapen förvaltas på individ- och 
organisationsnivå. 

Beskriv vilka kompetenser som kommer att 
finnas med i arbetet med uppföljning och 
utvärdering. Vem eller vilka är utsedda som 
utvärderare?

Utvärderare: Caisa Hofgren, FoU i Väst. Hon 
är leg. psykolog med specialistkompetens 
inom området funktionshinder. Hon är också 
Med.Dr och har under två år varit anställd 
som post doc i forskningsprojektet ”Arbete 
med stöd för personer med långvarigt psykiskt 
funktionshinder (Supported Employment-SE) 
vid Vårdalinstitutet/Lunds Universitet.

Dokumentationsstrateg: Karin 
Westberg, utbildningsledare på GR och 
utbildad projektledare och handledare 
Genombrottsmetoden.

Uppföljning Projektets ansvar
Kvalitetsuppföljning Inrapportering av nyckeltal

från kommunerna
Kvantitativa indikatorer Rapportering kontinuerligt

till SCB. Sammanställning
av prestationer gjorda i projektet.

Tillgänglighets- och
jämställdhetsperspektiv

Sammanställning av indikatorer
som kommer att tas fram.

Utvärdering Utvärderare Dokumentationsstrateg
Följa/Analysera:
Kompetenshöjning
Medarbetare och Chefer

Kontinuerligt
Intervju  
Deltagande observation
Projektdokumentation

Enkät vid två tillfällen, vid 
projektets början och vid dess slut 

Kontinuerligt avseende 
nyckelpersoner 
Loggböcker
Självvärdering
Dokumentation: SMART 
mål
Genombrottsmetoden

Följa/Analysera : Samverkan
Medarbetare/Samverkanspartners

Kontinuerligt
Intervju
Deltagande observation

Följa/Analysera: Organisatoriskt 
lärande
Medarbetare och Chefer

Kontinuerligt
Intervju
Deltagande observation

Kontinuerligt avseende 
nyckelpersoner 
Loggböcker
Dokumentation: SMART 
mål
Genombrottsmetoden

Omvärldsanalys Kontinuerligt
Analys av omvärldsfaktorer av 
betydelse för projektet

Återkoppling till medverkande 
verksamheter och aktörer på olika 
nivåer

Kontinuerligt
Projektledningsgrupp
Referensgrupp
Lär- och 
kommunikationsplattform

Spridning av resultat under 
projektet

Kontinuerligt
Projektledningsgrupp
Referensgrupp
Lär- och 
kommunikationsplattform 

Kontinuerligt
Projektledningsgrupp
Lär- och 
kommunikationsplattform 

Spridning av resultat vid/efter 
projektavslut

Skriftlig rapport
GR och FoU i Västs kanaler, t.ex.
Tidningen FoUrum
Slutseminarium
Mötesplats Funktionshinder
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Bilaga 3
Medarbetare 2013 (n*=237) Medarbetare 2014 (n=239)
Enkätfråga Medelv Median Skalsteg

1-3
Skalsteg
8-10

Enkätfråga Medelv Median Skalsteg
1-3

Skalsteg
8-10

4 7.0 7 5% 48% 4 7.01 7 6% 47%
Arbetstrivsel Arbetstrivsel
5 7.39 8 5% 55% 5 7.28 8 3% 55%
6 7.46 8 6% 57% 6 7.42 8 5% 59%
7 7.10 7 3% 45% 7 6.97 7.5 6% 50%
8 6.87 7 7% 41% 8 6.93 7 7% 50%
9 7.48 8 5% 56% 9 7.33 8 4% 58%
Lärande Lärande
10 7.29 8 3% 55% 10 7.46 8 5% 59%
11 7.18 8 7% 52% 11 7.13 8 8% 54%
12 6.43 7 12% 36% 12 6.12 6 11% 28%
13 7.01 7 7% 46% 13 7.06 8 8% 52%
14 6.54 7 10% 37% 14 6.57 7 6% 37%
15 6.88 7 11% 46% 15 7.19 7.5 7% 50%
16 6.97 7 8% 43% 16 6.69 7 10% 43%
17 6.36 7 12% 33% 17 6.41 7 11% 35%
18 6.62 7 11% 39% 18 6.84 7 8% 41%
Möjligheter: Funktionshinder och arbetsmarknad Möjligheter: Funktionshinder och arbetsmarknad
19 3.82 3 51% 5% 19 4.08 4 44% 6%
20 4.83 5 34% 15% 20 4.96 5 29% 14%
21 6.07 6 12% 23% 21 6.29 6 13% 31%

*n=antal individer som svarat

Chefer 2013 (n*=24) Chefer 2014 (n=33)
Enkätfråga Medelv Median Skal-

steg
1-3

Skal-
steg
8-10

Enkätfråga Medelv Median Skal
-
steg
1-3

Skal-
steg
8-10

4 7.46 8 0% 62% 4 7.42 8 0% 57%
Arbetstrivsel Trivsel
5 7.58 8 0% 55% 5 7.67(n=32) 8.5 0% 57%
6 7.49(n=23

)
8 4% 55% 6 7.66 8.5 0% 59%

7 7.38 8 4% 54% 7 7.12 6.5 0% 39%
8 7.09(n=23

)
7 4% 45% 8 6.81(n=32) 7 0% 41%

9 7.08 7 4% 40% 9 7.13(n=32) 7.5 0% 45%
10 7.54 8 4% 55% 10 7.69(n=32) 9.5 3% 60%
Lärande Lärande
11 8.13 8 0% 71% 11 7.94 9 3% 66%
12 5.04 5 38% 21% 12 5.03 5 33% 21%
13 6.63 7 16% 42% 13 6.75 7.5 12% 44%
14 6.96 7.5 4% 50% 14 6.55 7.5 6% 30%
15 7.38 7 4% 46% 15 7.0 7 3% 48%
16 7.30(n=23

)
8 4% 50% 16 6.88 7 3% 38%

17 6.92 7 8% 46% 17 6.44 8 3% 28%
18 7.17 7.5 8% 50% 18 6.55 7.5 6% 27%
Möjligheter: Funktionshinder och arbetsmarknad Möjligheter: Funktionshinder och arbetsmarknad
19 4.0(n=23) 4 43% 4% 19 4.45 4 36% 9%
20 5.14(n=22

)
5 25% 16% 20 5.91 6 12% 18%

21 7.0(n=22) 7.5 4% 46% 21 7.31 7 6% 47%
*n=antal individer som svarat
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Bilaga 4

 

Checklista för förarbete, planering och förankring av projekt GRAF 
 

 

Kommun:      Datum:  
 

 
OK Inte OK, vad ska 

göras? Vem gör det? När ska det 
vara klart? 

Beslut är fattat om att projektet 
ska påbörjas  

    

Politiker i nämnden stödjer 
projektet 

    

Socialchefen stödjer projektet 
    

Avdelningschefen stödjer 
projektet 

    

Det finns en intern 
ledningsgrupp för projektet  

    

Det finns en plan för hur all 
personal på alla nivåer ska få 
information om att projektet 
pågår 

    

All personal inom 
verksamheten är införstådda 
med att projektet ska påbörjas 
och har tagit del av 
informationsmaterialet 

    

Tid är avsatt för lokal 
projektledare och 
administratör 

    

Tid är avsatt för deltagare 
    

Blankett för SMARTa mål 
finns 

    

Kontakt med 
Arbetsförmedlingen har tagits 

    

Kontakt med 
Försäkringskassan har tagits 

    

Kontakt med 
brukarorganisationer har tagits 

    

Kontakt med 
företagarorganisationer har 
tagits 
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