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Socialt
bokslut
2014

Sociala redovisning är en metod för  
att definiera Steget Vidares mål samt  
i förhållande till målens indikatorer  

mäta och redovisa verksamhetens  
sociala/samhälleliga resultat. 
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Steget vidare tar ett steg till

I Mars 2014 beslutade Samordningsförbundet att man skulle prova social redo-
visning som uppföljningsmetod för Steget vidare. Bakgrunden var att Samord-
ningsförbundet såg behov av att hitta bättre metoder att följa upp och värdera 
de insatser som görs inom ramen för finansiell samordning. Steget vidare valdes 
för att det är en väl utvecklad samverkansinsats där metoden social redovisning 
(SoR™) bedömdes som lämplig. Under våren genomförde Samordningsförbundet 
en upphandling som vanns av Social Business Kommunikation AB. Håkan Björk har 
därefter fungerat som konsult för ett team som tagit fram en intressentanalys, 
social budget, bokfört och upprättat ett socialt bokslut för Steget vidare. Teamet 
har bestått av Leif Karlsson, Umeå kommun, Christina Wincent, Umeå kommun, 
Ulrika Nordström, Arbetsförmedlingen, Berit Brändström, Umeå kommun samt 
Mikael Holmlund, Samordningsförbundet.

Teamet påbörjade arbetet i september 2014 och bokslutet färdigställdes i må-
nadskiftet februari-mars 2015. Att arbetet kom igång så sent på året har gjort att 
första året i hög grad betraktas som ett pilot-år som ska tjäna som ett lärande 
inför de kommande åren.

   

I våra verksamheter, speciellt i samverkan, har vi höga ambitioner med vad vi vill 
åstadkomma. Vi sätter upp volymmål, ekonomiska mål och sociala mål. Ofta sät-
ter vi upp många målsättningar och tänker kanske inte alltid på hur vi ska mäta 
dem. Volymmål och ekonomiska mål är relativt lätta att mäta medan det kan 
vara klurigare att mäta de sociala målen. Vi har mer eller mindre strukturerade 
uppföljningar/utvärderingar och mäter från och till de sociala målen, och då ofta 
genom enkäter och intervjuer. 

Genom det här projektet, social redovisning som uppföljningsmetod, har vi fått 
ta del av ett strukturerat sätt att ta sig an de mål och målsättningar vi haft för 
Steget vidare. Jag tycker att det har varit ett intressant arbete och gett mig nya 
insikter att ha med när jag själv funderar på mål/målsättningar eller är med och 
tar fram mål/målsättningar för andra verksamheter.

    

    

 

Mikael Holmlund,  
Samordningsförbundet

Leif Karlsson,  
enhetschef försörjningsstöd,  
ordförande för Steget vidares styrgrupp. 
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Vår verksamhet 2014

Steget vidare, samverkan för arbete, har som syfte att möta behoven hos per-
soner mellan 25-64 år som behöver ett samordnat stöd för att lyckas med sin 
arbetslivsinriktade rehabilitering. Deltagarna ska ges ett samordnat stöd för att 
finna, få och behålla ett arbete.

Verksamheten jobbar utifrån ett holistiskt perspektiv vilket innebär att den 
jobbar med både hälsa, vardagsliv och arbete/studier. 

Genom verksamhetsplanen och intressentanalysen har SoR™-teamet identifie-
rat 6 målområden, 54 mål och 80 indikatorer som skall täcka verksamhetens 
samhällsmål och sociala ambitioner. Styrgruppen för Steget vidare fastställde 
dessa som social budget för Steget vidare. 

Hälsa

Vardagsliv
Arbete/Studier
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Målområde 1 • Processmål 
MÅL INDIKATOR

Det finns en skriftlig beskrivning av 
metoden som används av Steget 
vidare.

En skriftlig beskrivning av legitim 
och användbar uppföljnings- och 
utvärderingsmodell av myndig-
hetsgemensamma insatser som 
använts av Steget vidare har 
presenterats.

För att möjliggöra praktisk an-
vändning av de framtagna måtten 
har resurser reserverats för ett 
samverkansbokslut verksamhets-
åren 2014 och 2015.

Ett socialt bokslut för verksam-
hetsåret 2014 finns tillgänglig i 
skriftlig form och på nätet. 

1.1  Metoden som används av   
 Steget vidare har tydliggjorts  
 och beskrivits på ett begripligt  
 sätt.

1.2  Steget vidare har utvecklat en 
 legitim och användbar uppföl-
 nings- och utvärderingsmodell 
 av myndighetsgemensamma   
 insatser.

1.3  Ett samverkansbokslut för 2014
 som redovisar resultatet och  
 effekterna av insatserna som  
 gjorts i Steget vidare har 
 presenterats.

Mål och indikatorer, ett förväntat 
resultat för Steget vidare har 
sammanställts 
– den sociala budgeten. 

1.4  Mål och mätbara mått för den  
 finansiella samordningen har  
 tagits fram.

En skriftlig utvärderings- och bokfö-
ringsplan innehållande målområ-
den, mål och mätbara indikatorer 
samt plan för bokföringen finns 
tillgänglig. 

Målområde 2 • Medborgarnytta
MÅL INDIKATOR

100 individer finns registrerade i 
SUS* år 2014.

2.1 Medborgare erbjuds arbetslivs-
 inriktad rehabilitering.

Volymmål totalt för 2014–2016 
ca 190–200 individer.

30 individer har lämnat Steget vidare 
år 2014 (utregistrerats ur SUS*).

30 nya individer har registrerats i 
SUS* år 2014.

SUS är ett myndighets-
gemensamt uppföljnings-
system som används för 
att följa upp resultaten av 
samverkan och finansiell 
samordning inom rehabili-
teringsområdet.

*
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Målområde 1 • Processmål 
RESULTAT

Sociala bokslutet för verksamhetsåret 2014 presenterades på revisonsseminariet 10 mars 
2015. Bokslutet finns som pdf på nätet.

Styrgruppen för Steget vidare antog en social budget vid sitt möte 29 november 2014.

Steget vidare har i det praktiska genomförandet följt den bokföringsplan som SoR-teamet 
har tagit fram.

Målområde 2 • Medborgarnytta
RESULTAT

116 individer har deltagit i verksamheten av vilka 111 finns registrerade i SUS* år 2014.

Skriftlig beskrivning av den metod som används av Steget vidare har producerats.

En manual som beskriver den uppföljnings- och utvärderingsmodell som använts av Steget 
vidare har tagits fram.

• Samordningsförbundet har i sin budget för 2015-17 reserverat 125 000 kr för utvärdering – samverkansbokslut.
• Teamet har träffats sammanlagt vid 12 gånger varav 2 varit utbildningstillfällen. Vid de 2 sistnämna har övrig   
 personal från Steget vidare samt styrgruppen deltagit. Vid i stort sett alla tillfällen har teamets alla medlemmar deltagit  
 vilket gör att den totala tidsåtgången är cirka 156 timmar. Två utbildningstillfällen som omfattar totalt cirka 40 timmar  
 tillkommer.

116 individer har deltagit i verksamheten av vilka 111 finns registrerade i SUS* år 2014.

36 individer avslutade Steget vidare 2014 varav 32 formellt har utregistrerats ur SUS*.

31 nya deltagare skrevs in i Steget vidare varav 27 är registrerade med personuppgifter 
i SUS* år 2014.
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Målområde 2 • Medborgarnytta
MÅL INDIKATOR

25 % av avslutade i SUS 2014 
har gått i arbete.

10 % av inskrivna, ej avslutade, i 
SUS har avlönat arbete. 

2.2  Deltagarna som avslutat har 
 gått vidare till arbete.

15 % av avslutade i SUS har gått 
till studier.

8 % av inskrivna har gått till 
studier som är längre än 10 v.

2.3 Deltagarna som avslutat har 
 gått vidare till studier.

75 % av de som inte var  
inskrivna på Af före insatsen 
har blivit inskrivna (AIS).

2.4  Deltagarna har blivit nyinskrivna  
 på arbetsförmedlingen.

Av de som Steget vidare bedömer 
har uttömt sina arbetsrehabili-
teringsmöjligheter har 80 % fått 
sjukersättning beviljat. 

2.5  Deltagarna har hamnat rätt 
 i trygghetssystemen 

Tre goda exempel där deltagarna 
har hittat annan positiv lösning än 
arbete eller studier. 

2.6  Deltagarna har hittat annan 
 positiv lösning än arbete 
 eller studier. 

80 % av deltagarna som gjort 
minst två hälsoprofiler upplever att 
hälsan och deras vanor förbättrats 
ett steg från de två lägsta nivåer-
na i hälsoprofilen. 

60 % av deltagarna som gjort 
minst två hälsoprofiler upplever att 
de befinner sig på de tre högsta 
nivåerna vid senaste hälsoprofil.

2.7  Deltagarna anger att hälsan   
 och vanor har förbättrats under  
 insatstiden. 

50 % av deltagarna som gjort 
minst två hälsoprofiler upplever vid 
uppföljning sin hälsa till kropp och 
själ som bra eller mycket bra.

”Jag fixade en ut- 
bildning, det trodde jag 
inte, tack för hjälpen” 

”Någon behövde  
säga det…  
även om det inte var vad 
jag hade lust att höra” 

Person som ansökte  
om sjukersättning
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Målområde 2 • Medborgarnytta
RESULTAT

17 % – 6 av 36 avslutade individer har gått vidare till arbete.

24 % – 28 av 116 inskrivna har avlönat arbete.                                                                                                                                          
                      .

5 % – 2 av 36 avslutade har gått vidare till studier.

Under 2014 har 8% – 9 personer av 116 inskrivna gått till studier som är minst 10 veckor 
långa.

Indikatorn har ej följts upp.

Av dem som Steget vidare bedömer har uttömt sina arbetsrehabiliteringsmöjligheter har 
83 % fått sjukersättning beviljat. Av 18 som sökt sjukersättning och fått sin ansökan behandlad under 
2014 har 15 beviljats detta, 3 har fått avslag.

90 % – 26 av de 29 deltagare som har gjort uppföljning på hälsoprofilbedömningen under 2014 har förbättrat 
sig minst ett steg från de två lägsta nivåerna i hälsoprofilens frågeområden. Samtliga 29 befann sig på de läg-
sta nivåerna på några av hälsoprofilens frågeområden vid första testet. Av de 26 som hade gjort förbättringar 
så fanns dessa förbättringar fördelade mellan minst 1 och högst 8 av hälsoprofilens frågeområden.

0 % – Ingen av deltagarna som gjort minst två hälsoprofiler varav den senaste under 2014 upplever 
att de befinner sig på de tre högsta nivåerna på samtliga av hälsoprofilens områden. 
Se även förklaring.                                                                                                                                                        

17 % av deltagarna har skattat sin upplevda hälsa som ”bra” eller ”mycket bra”. 
                                                                                                                                                

Nedan beskrivs 3 goda exempel hur personer hittat annan positiv lösning än arbete eller studier.

3. Personen lider av övervikt, nedstämd-
het, och tillbringar en stor del av sin 
vakna tid med internetspelande beskriver 
själv detta som tidsfördriv och flyktbete-
ende. 
Personen får hjälp via Steget vidare med 
boendestöd för att dels bryta isolering, 
få igång rutiner i vardagen med bland 
annat sunda mat- och motionsvanor. Hen 
köas för att få en samtalskontakt via 
Hälsocentral.
Hen får inte stöd för sitt spelproblem via 
någon myndighet men lyckas via sitt bo-
endestöd få kontakt med spelföreningen, 
en ideéll förening där hen bryter isolering 
och möter andra människor med liknande 
bekymmer. 

2. Personen har bott i Sverige i ca 10 år och 
uppger att hen gått två år på universitet i sitt 
hemland. I Sverige har hen inte gått klart SFI.
Flera olika arbetsrehabiliteringsförsök har gjorts 
där maximalt stöd i olika former getts. Hen har 
även fått stöd för att än mer komma in i det 
svenska samhället. Stödet har skett av olika 
slag inklusive praktiskt. Samordning har skett 
mellan vården och socialtjänsten. 
Sammantaget visar det sig att hen har svårt 
att etablera sig på arbetsmarknaden. Ett 
genomgående mönster finns med konflikter 
med kollegor, svårigheter med närvaro och 
kontaktbarhet. Det bedöms att hen inte har 
någon arbetsförmåga i något på arbetsmark-
naden förekommande arbeten. Personen gör 
en ansökan om 100 % sjukersättning och den 
bifalls. 

1. Aktualiserad till Steget vidare via 
Försäkringskassan. Efter en olycka varit 
sjukskriven och varit beviljad tidsbegrän-
sad sjukersättning i över tio år. Däref-
ter sjukskriven och utförsäkrad i två 
omgångar.
Varit inskriven i Steget vidare i 2 ½ år. 
Regelbunden samverkan och träffar med 
Hälsocentralen, Viva Resurs samt extern 
arbetsgivare.
Diagnoser: Kroniskt smärtsyndrom,  
posttraumatisk stress.
Efter genomgången arbetsrehabilitering 
vid Steget vidare har framkommit att 
arbetsförmåga saknas och därmed bevil-
jades hel sjukersättning.
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Målområde 2 • Medborgarnytta
MÅL INDIKATOR

80 % av deltagarna som avslutat 
under 2014 anger på 10-gradig 
skala att insatsen har påverkat de-
ras kvalité i ganska hög grad (7-8) 
eller mycket hög grad (9-10).

40 % av deltagarna som avslutat 
under 2014 anger på 10-gradig 
skala att insatsen har påverkat 
deras livskvalité mycket hög grad 
(9-10).

2.9  Deltagarna som fullföljt insatsen  
 anger att insatsen har påverkat
 deras livskvalité. 

80 % av deltagarna som avslutat 
under 2014 anger på 10-gradig 
skala att de upplevt kvalitén på 
insatsen som de deltagit i som 
ganska god (7 eller 8) eller mycket 
god (9 eller 10). 

40 % av deltagarna som avslutat 
under 2014 anger på 10-gradig 
skala att de upplevt kvalitén på 
insatsen som de deltagit i som
mycket god (9 eller 10). 

2.10  Deltagarna anger att insatsen  
 som de deltagit i har hållit 
 god kvalité.

80 % av deltagarna som avslutat 
under 2014 anger på 10-gradig 
skala att de kunnat påverka sin 
egen utveckling när de deltagit i 
insatsen i ganska hög grad (7-8) 
eller mycket hög grad (9-10). 

2.11  Deltagarna anger att de har  
 kunnat påverka sin egen 
 utveckling när de deltagit 
 i insatsen. 

40 % av deltagarna som avslutat 
under 2014 anger på 10-gradig 
skala att de kunnat påverka sin 
egen utveckling när de deltagit i 
insatsen i mycket hög grad (9-10).

”Steget Vidare:  
Vad har hjälpt dig”?

Deltagaren:  
Samtalen eller rättare sagt 
utvecklingssamtalen.

Steget vidare:  
Hur då?

Deltagaren:  
Jo, det är som att få  
en spark i röven  
åt rätt håll.”            

50 % av de som varit inskrivna på 
specialistpsykiatrin har avslutats 
där på grund av att deras behov 
inte kvarstår. 

2.8 Deltagarna har avslutats på   
 specialistpsykiatrin på grund 
 av att de mår bättre. 

80 % av de deltagare som svarat 
på frågan anger att de är helt eller 
delvis eniga med påståendet: 
”Jag får stödet på ett sätt som 
fungerar för mig”.

2.12  Deltagarna anger att de 
 insatser som erbjuds är 
 organiserade runt deras 
 behov.

40 % av deltagarna anger att de 
är helt eniga med påståendet: 
”Jag får stödet på ett sätt som 
fungerar för mig”.
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Målområde 2 • Medborgarnytta
RESULTAT

73 %. 19 deltagare av totalt 26 som svarat på frågan och avslutat under 2014 anger på 10-gradig skala 
att insatsen har påverkat deras livskvalité i ganska hög grad (7-8) eller mycket hög grad (9-10).

35 %.  9 deltagare av totalt 26 som svarat på frågan och avslutat under 2014 anger på 10-gradig skala 
att insatsen har påverkat deras livskvalité i mycket hög grad (9-10). 
                                                                                                                                          

85 %. 22 deltagare av totalt 26 som svarat på frågan och avslutat under 2014 anger på 10-gradig 
skala att de upplevt kvalitén på insatsen som de deltagit i som ganska god (7 eller 8) eller mycket god 
(9 eller 10). 

54 %. 14 deltagare av totalt 26 som svarat på frågan och avslutat under 2014 anger på 10-gradig skala 
att de upplevt kvalitén på insatsen som de deltagit i  mycket god (9 eller 10).

88 %. 23 deltagare av totalt 26 som svarat på frågan och avslutat under 2014 anger på 10-gradig skala 
att de kunnat påverka sin egen utveckling när de deltagit i insatsen i ganska hög grad (7-8) eller mycket 
hög grad (9-10).

54 %. 14 deltagare av totalt 26 som svarat på frågan och avslutat under 2014 anger på 10-gradig skala 
att de kunnat påverka sin egen utveckling när de deltagit i insatsen i mycket hög grad (9-10).

5 %, det vill säga 3 deltagare av de 58 som varit på Steget vidare under 2014 och varit inskrivna på specialist-
psykiatrin har avslutats där på grund av att deras behov inte kvarstått.

85 %. 40 deltagare av totalt 47 som svarat på frågan anger att de är helt eller delvis eniga 
med påståendet: ”Jag får stödet på ett sätt som fungerar för mig”.

47 %. 22 deltagare av totalt 47 svarat på frågan anger att de är helt eniga med påståendet: ”Jag får stödet 
på ett sätt som fungerar för mig”.
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Målområde 2 • Medborgarnytta
MÅL INDIKATOR

80 % av de deltagare som svarat 
på frågan anger att de är helt eller 
delvis eniga med påståendet:  
”Jag har utvecklat sätt att hantera 
min situation”.

40 % av deltagarna anger att det 
är helt eniga med påståendet: 
”Jag har utvecklat sätt att hantera 
min situation”.

2.13  Deltagarna anger att de kan  
 hantera egna symptom och   
 funktionsnedsättning i högre  
 grad än förut.

80 % av de deltagare som svarat 
på frågan anger att de är helt 
eller delvis eniga med påståendet: 
”Stödet jag får, får ta den tid jag 
behöver”.

40 % av deltagarna anger att de 
är helt eniga med påståendet: 
”Stödet jag får, får ta den tid jag 
behöver”. 

2.14  Deltagarnas rehabiliterings-
 process ges den tid som 
 behövs utifrån varje persons  
 förutsättningar.

80 % av de deltagare som svarat 
på frågan anger att de är helt eller 
delvis eniga med påståendet 
”Hur nöjd är du med Steget vidare 
som helhet”.

2.15  Deltagarna är nöjda med 
 Steget vidare som helhet.

40 % av de deltagare som svarat 
på frågan anger att de är helt 
eniga med påståendet 
”Hur nöjd är du med Steget vidare 
som helhet”.

Målområde 3 • Samverkansmål
MÅL INDIKATOR

En dokumentation finns som 
styrker att verksamheten är 
fortlöpande.

3.1 Samverkan har integrerats i den  
 ordinarie verksamheten och gått  
 från projektform till att vara en  
 löpande och naturlig del av 
 verksamheternas arbete med  
 arbetslivsinriktad rehabilitering.
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Målområde 2 • Medborgarnytta
RESULTAT

70 %. 33 deltagare av totalt 47 som svarat på frågan anger att de är helt eller delvis eniga med 
påståendet: ”Jag har utvecklat sätt att hantera min situation”.

26 %. 12 deltagare av totalt 47 anger att det är helt eniga med påståendet: 
”Jag har utvecklat sätt att hantera min situation”.
                                                                                                                                                       

85 %. 39 deltagare av totalt 46 som svarat på frågan anger att de är helt eller delvis eniga med  
påståendet: ”Stödet jag får, får ta den tid jag behöver”.

57 %. 26 deltagare av totalt 46 som svarat på frågan  anger att de är helt eniga med påståendet: 
”Stödet jag får, får ta den tid jag behöver”.

 
74 %. 35 deltagare av totalt 47 som svarat på frågan anger att de är helt eller delvis eniga med  
påståendet: ”Hur nöjd är du med Steget vidare som helhet”.

47 %. 22 deltagare av totalt 47 som svarat på frågan anger att de är helt eniga med påståendet:
 ”Hur nöjd är du med Steget vidare som helhet”.

Målområde 3 • Samverkansmål

 

RESULTAT

Samordningsförbundets verksamhetsplan 1/2, samt protokoll 2/2 § 63 och § 67. 

Verksamhet Behovsgrupp/syfte     Nuvarande beslut

Steget vidare Individer i åldern 25-64 år med sammansatt problematik  t.o.m. 2016-12-31
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Målområde 3 • Samverkansmål
MÅL INDIKATOR

Fem goda exempel som är skrift-
ligt beskrivna av sektorsövergri-
pande metoder och arbetssätt.

3.2 Samordnad verksamhet präglas 
 i högre utsträckning av sektors-
 övergripande arbetssätt och   
 synsätt.

Tre goda exempel på hur Steget 
vidare inkluderar andra aktörer i 
samhället. 

3.3  Samordnade insatser inkluderar 
 i högre grad än förut även andra
 aktörer i samhället (företag, 
 ideella krafter och föreningsliv) i
 det löpande arbetet.
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Målområde 3 • Samverkansmål
RESULTAT

Nedan presenteras tre goda exempel på hur Steget vidare inkluderat andra aktörer i sin verksamhet.

Exempel 1
Genom att vi använder oss av många olika vägar och kontakter för att deltagaren ska få arbete. Vi har använt dels 
deltagarens egna kontakter, våra egna kontakter, ordrar som kommit in till Af, olika privata företag, Umeå kommun, 
Västerbottens Läns Landsting, Samhall och olika föreningar. Likaså har vi använt Jobb-sökarna, ett projekt mellan Af 
och Företagarna. Sedan har vi också använt oss av de externa aktörer som Af har avtal med.  

Exempel 2
Genom att vi följer deltagare till t.ex. Kärnhuset eller Aspgården eller olika kyrkor. Ibland har det varit för att  
deltagaren ska få ta del av t.ex. keramikverkstad men oftast för att deltagaren ska kunna få ett sammanhang,  
en gemenskap.

Exempel 3
Genom att olika fack med ojämna mellanrum kommer på besök och berättar om deras uppgifter och vad som 
skiljer mellan fack och a-kassan.  

Goda exempel på sektorsövergripande arbetssätt: 

1.Lång tid som sjuk till sjukersättning

Inremitterad till Steget vidare via FK. Varit sjukskriven sedan år 2000 efter bilolycka och har därefter haft sjukbidrag, 
tidsbegränsad sjukersättning. Utförsäkrad ALI (arbetslivsintroduktion), 3 mån sjukskriven, utförsäkrad ALI – fortsatt 
program via AF, sjukskriven igen.
Beviljad hel sjukersättning efter genomgången arbetslivsinriktad rehabilitering på Steget vidare. Nära samarbete 
med HC (hälsocentral).

2.Steget vidares existens 

Att verksamheten finns, att vi sitter samlokaliserade med professioner från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
Västerbottens läns landsting (psykiatrin) och Umeå Kommun.

3. Kartläggningssamtal

Varje deltagare som börjar på Steget vidare går igenom kartläggande samtal med var och en av Steget vidares 
professioner enskilt. 
Dessa kartläggningar sammanfattas gemensamt i Steget vidares team med samtliga medarbetare samlade. Varje 
medarbetare ger sin samlade bild av respektive kartläggningssamtal utifrån sin profession och sitt uppdrag.

4. Samordningsträffar

När det finns personer/professioner runt deltagaren som är relevanta att ha med utifrån deltagarens arbetsrehabili-
tering så bjuds dessa in till samordningsträffar.
Detta sker på rutin ganska tidigt i processen och därefter vid behov under deltagarens tid på Steget vidare. Det kan 
vara t.ex. handläggare från socialtjänsten, kontaktperson på psykiatrin, övrig vård, personligt ombud, boendestöd 
och/eller familjemedlemmar.

5. Beredningsgrupp 

Vid rekrytering av nya deltagare till Steget vidare sker ett förarbete vid de aktualiserande myndigheterna: Arbetsför-
medlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten och Psykiatrin.
Beredningsgruppen förbereder deltagarärenden som behandlas vid gemensam träff där även utvecklingsledare vid 
Steget vidare deltar och detta leder till att åtta deltagare bereds plats vid fyra intag per år.



14

Målområde 3 • Samverkansmål
MÅL INDIKATOR

Redovisa två goda exempel där 
Steget vidare har identifierat och 
återkopplat utvecklingsområde 
hos intressenterna. 

3.6 Steget vidare har identifierat   
 och återkopplat utvecklings-   
 områden inom respektive   
 organisationers verksam-  
 heter. 

Fyra goda exempel, två vardera, på 
hur Steget vidare tagit tillvara kun-
skaper och erfarenheter från del-
tagare och brukarorganisationer.

3.4  Erfarenheter, kunskaper och
 synpunkter har tagits till vara 
 såväl från deltagare och från 
 brukarorganisationer.

80 % av de deltagare som svarat 
på frågan anger att de är helt eller 
delvis eniga med påståendet:  
”Jag har en person eller ett team 
som jag kan vända mig till med 
mina olika frågor och behov”.

40 % av deltagarna anger att de 
är helt eniga med påståendet: 
”Jag har en person eller ett team 
som jag kan vända mig till med 
mina olika frågor och behov”.

3.5  Deltagarna anger i högre grad  
 än förut att det finns någon som  
 håller samman och stödjer dem i  
 deras rehabiliteringsprocess. 

En skriftlig beskrivning hur Steget 
vidare är placerad på rehabilite-
ringskartan i Umeå. 

3.7 Ur ett organisationsperspektiv  
 ska Steget vidare identifiera sin  
 roll i det totala utbudet av arbets- 
 livsinriktad rehabilitering. 
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Målområde 3 • Samverkansmål
RESULTAT

Två goda exempel på genomförd utveckling

1. Beredningsgrupp

Steget vidares deltagare kommer till verksamheten genom en beredningsgrupp bestående av personer från de aktuali-
serande myndigheterna Arbetsförmedlingen (Af), Försäkringskassan (FK), Socialtjänsten (Soc), psykiatrin (VLL) samt en 
representant från Steget vidare. Beredningsgruppen har förberett deltagarärenden inför varje nytt gruppintag. Då har åtta 
deltagare beretts plats vid varje tillfälle och gruppstart har skett fyra gånger under 2014. Beredningsgruppen träffas ca 
14 dagar innan varje gruppstart. Varje deltagare fyller i ett sekretssmedgivande inför starten. Beredningsgruppen har 
startats i början av 2014. 

2. Arbetsterapeut-kompetens

Behovet av att det borde finnas en arbetsterapeut anställd vid Viva resurs. Rekryteringen av denna pågår nu. 

Fyra exempel på hur deltagares erfarenheter tagits tillvara.

1. Genom att deltagarrepresentanten i styrgruppen träffar varje ny grupp. 

2. Genom att deltagarna efter de första sex veckorna får utvärdera dessa skriftligt. 

3. Genom att vi fått boktips från deltagarna genom t.ex. ”Den introverta människan”.  Den boken har vi beställt till    
    Steget vidare.

4. Brukarkonferens. 

83 %. 39 deltagare av totalt 47 som svarat på frågan anger att de är helt eller delvis eniga med  
påståendet: 
”Jag har en person eller ett team som jag kan vända mig till med mina olika frågor och behov”.

64 %. 30 deltagare av totalt 47 anger att de är helt eniga med påståendet:
”Jag har en person eller ett team som jag kan vända mig till med mina olika frågor och behov”.   

Det finns ingen beskrivning.
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Målområde 4 • Organisationsspecifika mål
MÅL INDIKATOR

Av den totala gruppen som är 
anvisad av kommunen har behovet 
av försörjningsstöd minskat med 
30 %.

4.1 Behovet av försörjningsstöd 
 har minskat. 

Tre goda exempel på identifierade 
och undanröjda rehabiliterings-
hinder.

4.2 Rehabiliteringshinder har 
 identifierats och undanröjts.

    
Redovisa två goda exempel där 
rundgången brutits tack vare att 
Steget vidare beaktat helhets-
perspektivet.  

3.8 Det övergripande målet med   
 verksamheten är att med ett   
 helhetsperspektiv på individen  
 bryta rundgången mellan 
 myndigheter.

MÅL INDIKATOR

Målområde 3 • Samverkansmål
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Målområde 4 • Organisationsspecifika mål
RESULTAT

Inskrivna 2013; 35 % mindre försörjningsstödskostnad.
Inskrivna 2014; 24 % mindre försörjningsstödskostnad.

Tre goda exempel på identifierade och undanröjda rehabiliteringshinder.

2. Deltagare med sjukhistorik som varat mer än 12 år. Innan dess hade personen haft olika längre anställningar. 
Rehabiliteringshinder: fysiska besvär, osäkerhet om sin förmåga och ekonomisk situation. Personen fick ligga vid de 
grupptillfällen som genomfördes. Bemötandet som personen fått genomgående var ett friskfokus utan att för den skull 
negligera det som personen upplever. Men vi bekräftade det inte heller alltid. 
Personen fick arbetsträna inom ett område som denne var intresserad av och fick börja på deltid. 
Sedan fick personen möjlighet att börja vid en annan arbetsplats där arbetsuppgifterna anpassades efter personens 
förmågor. Likaså anpassades när på dagen personen kunde arbeta. Allt eftersom utökades arbetstiden. Personen 
fick också möjlighet att få anställning och därmed lön vilket ökade personens motiva-
tion. Idag arbetar personen 100 %. 

1. Mångårig sjukskrivning, upptäckt missbruk arbetsrehabilitering byts till samordning med hälsocentral, drogmot- 
tagning och beroendepsykiatri. Inremitterad till Steget vidare via FK. Mångårig sjukskrivning p.g.a. depression och ångest. 
Vid kartläggning på Steget vidare framkom ett aktivt drogmissbruk. Åtgärder via Steget vidare: Samordnade möten med 
hälsocentralen, alkohol- och drogmottagningen, socialtjänsten och beroendepsykiatrin NUS.

3. Personen har haft offentlig försörjning i ca 14 år och deltog vid Steget vidare i ca 2.5 år. Innan dess hade hen 
deltagit i olika utredningar och behandlingar men ingen lösning hade funnits. Resultatet är att personen arbetar 25 % 
inom den privata arbetsmarknaden och har sjukersättning 75 %.
Rehabiliteringshinder: rädsla och osäkerhet vilket löstes med att personen fick göra en mycket långsam arbetsträning 
där starten var enbart bussåkande till och från arbetsträningsplatsen. Personen fick möjlighet att gå och vila innan per-
sonen sedan återvände hem. Hela tiden fördes dialog med personen om när och i vilken omfattning arbetstiden skulle 
förläggas. 
Arbetsuppgifterna bestod i att göra saker som personen var intresserad utav. Arbetsplatsen som personen började på 
hade fokus på rehabilitering och inte produktion. Efter en tid fick personen prova andra arbetsuppgifter som bedömdes 
mer användbara på arbetsmarknaden. Detta i sin tur resulterade i en praktikplats på öppna arbetsmarknaden där per-
sonen gjorde så bra ifrån sig att den senare anställdes där. Samordningsträffar skedde också med vården vid ett antal 
tillfällen - fysiska hinder vilket löstes med hjälp av att personen fick hjälpmedel. Se även ovan. Personen fick möjlighet 
att fortsätta träna där den brukade göra det. 

1.Person som haft offentlig försörjning i ca 12 år. 
Personen har genomgått olika rehabiliteringsåtgärder 
men aldrig kunnat återvända till sitt arbete. Personen 
har varit vid Steget vidare under tre års tid och har 
nu återgått i arbete 50 % och har sjukersättning 50 
%. Personen hade vid starten hos Steget vidare en 
familj som till stor del hade olika funktionshinder och 
medicinska besvär. 
Framgångsfaktorer har varit: personen har varit mo-
tiverad, regelbundna och återkommande träffar med 
personens arbetsgivare, arbetsledare samt företags-
läkare. Avgörande för resultatet enligt personen själv, 
var att den fick hjälp med att få hjälp till sina barn. 
Detta i sin tur gjorde att personen tog tag i sin relation 
med sin partner och parterna separerade och sålde 
boendet som i sin tur tagit stor kraft av personen.

2. Annat boende ledde till utbildning och arbete 
Deltagare med komplex problematik som inte hade någon 
färdig utbildning när denne började på Steget vidare. 
Personen hade inte heller haft något arbete. Idag har 
personen gått en yrkesutbildning och har anställning 100 
% inom detta område.
Framgångsfaktorer: återkommande motivationssamtal. 
Detta har trappats ner och behovet minskade stort när 
personen dels klarade utbildningen och även när denne 
fick fast anställning. Hjälp med att få nytt boende. Kontakt 
med personens privata nätverk. Lässtöd under tiden som 
personen gick utbildningen. Personen fick gå utbildningen 
i den takt som den behövde. 

RESULTAT

Målområde 3 • Samverkansmål
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Målområde 4 • Organisationsspecifika mål
MÅL INDIKATOR

75 % av dem som svarat på 
frågan anger att de är helt eller 
delvis eniga med påståendet: 
”Vi får tydligt/tydliga underlag/
uppdrag från socialtjänsten”.

4.3  Underlag/uppdrag från social-
 tjänsten till Steget vidare 
 är tydliga.

Teamet i Steget vidare anser att 
klienter som kommer från social-
tjänsten kommer in tidigare än 
föregående år. 
”Vi upplever att klienter från 
socialtjänsten kommer in tidigare 
än föregående år.”

4.4  Klienternas behov är identifi-
 erade så att de kommer till 
 Steget vidare i ett tidigare 
 skede.

Mäts i omsättning och varaktighet 
(AIS).

4.5  Rundgången mellan olika 
 ersättningssystem har brutits
 så att kunden kommit i egen   
 försörjning. (AF)

Mått ska utvecklas under 2015.4.6 Ge och få kunskap om andra  
 myndigheters och verksamheters
  uppdrag för att förbättra 
 samarbetet och därigenom få  
 bättre utväxling på satsade 
 resurser. (AF)

Mått ska utvecklas under 2015.  4.7 Bidra till att öka arbetskraft-
 försörjningen genom att identi-
 fiera, tillvarata och utöka de  
 arbetssökandes arbetsutbud. (AF)

    
Deltagaren ska ha rätt ersättning 
från FK. (Förändring av arbetsut-
bud.)  

4.8 Rundgången mellan myndig-
 heterna har brutits och man har  
 hittat en hållbar lösning för 
 kunden. (FK)

Av FK-målgruppen går 25 % i 
arbete helt eller delvis. 
 

Av FK-målgruppen går 10 % i 
studier helt eller delvis.
 

Steget vidare ska uttömma 
rehabiliteringsinsatserna så att 
sjukersättning kan beviljas om del-
tagaren inte återfår arbetsförmåga 
helt eller delvis.

4.9 Arbetsrehabiliteringsinsatserna  
 ska vara uttömda. (FK)
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Målområde 4 • Organisationsspecifika mål
RESULTAT

13 %. 1 personal av totalt 8 anger att de är helt eller delvis eniga med påståendet: 
”Vi får tydligt/tydliga underlag/uppdrag från socialtjänsten”.

Teamet i Steget vidare upplever att deltagare/klienter från socialtjänsten kommer in tidigare än 
föregående år, med följande resonemang:
Deltagare som aktualiseras till Steget vidare har varit kortare tid i utanförskap. 
Snittåldern på deltagarna har sjunkit och de upplevs vara mera motiverade.
Däremot upplever teamet inte att deltagarna är mera redo att ta del av arbetsrehabilitering än tidigare.

Sjukpenningsrätten är styrkt hos samtliga av Steget vidares deltagare som under 2014 
hade sjukpenning som sin ersättning.

Av FK-målgruppen gick 10 % av de som avslutades 2014 i arbete på heltid ingen på deltid.
Resterande antal fick sjukersättning beviljad på 100 %.

Av FK-målgruppen gick 0 % av de som avslutades 2014 i studier.

83 % av de som Steget vidare bedömer har uttömt sina arbetsrehabiliteringsmöjligheter 
har fått beviljat sjukersättning.
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Målområde 4 • Organisationsspecifika mål
MÅL INDIKATOR

Antal deltagare som har pågående 
psykiatrikontakt som aktualise-
ras till beredning i Steget vidare 
oavsett ingång.

4.10 Ökad tillgänglighet till nära   
 samverkan med myndigheter  
 och samhällsaktörer i ett 
 tidigare skede av medicinsk 
 rehabilitering kring personers  
 psykiatriska problematik. (VLL)

Fastställa rutindokument i psyki-
atrins verksamhet och mäta hur 
de följs/efterlevs och uppfattas 
av psykatrins medarbetare som 
aktualiserar ärenden.

4.11 Etablera rutiner och tydliggöra  
 kanaler för att aktivera indi-  
 vider med komplicerad psyki-
 atrisk problematik till samord-
 nade insatser som kan klargöra
  förutsättningar till yrkesinriktad  
 rehabilitering.

X.procent av deltagarna som 
fått arbete/studier har pågående 
psykiatrikontakt. 

4.12 Förutsättningar för personer  
 med psykiatrisk problematik 
 att få och vidmakthålla arbete/ 
 studier och nå egen försörjning  
 har ökat.

In- och utmätning SF36, hälsomått 
ska utvecklas 2015.  

4.13 Individer som etablerar sig i
 arbete och studier ska uppleva  
 förbättrad hälsa.

Målområde 5 • Personalmål
MÅL INDIKATOR

75 % av de som svarat på frågan 
anger att de är helt eller delvis 
eniga med påståendet: 
”Jag upplever att de jag samver-
kar med hos andra myndigheter 
lyssnar på mig”. 

5.1 Medarbetare/professionella 
 utanför Steget vidare respekterar
  Steget vidare-personalens 
 kunskap, roller och arbetssätt.

75 % av de som svarat på frågan 
anger att de är helt eller delvis 
eniga med påståendet: 
 ”Jag upplever att de jag samver-
kar med hos andra myndigheter 
vet vad jag kan tillföra”. 

75 % av dem som svarat på 
frågan anger att de är helt eller 
delvis eniga med påståendet: 
”Jag trivs på jobbet”. 

5.2 Personalen trivs på jobbet.
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Målområde 4 • Organisationsspecifika mål
RESULTAT

55% – 17 av 31 deltagare hade psykiatrikontakt när de påbörjade Steget vidare under 2014.

Information ej inhämtad.

5 deltagare till studier samt 13 deltagare till arbete som har pågående psykiatrikontakt.

Målområde 5 • Personalmål
RESULTAT

100 %. 8 personal av totalt 8 anger att de är helt eller delvis eniga med påståendet:
 ”Jag upplever att de jag samverkar med hos andra myndigheter lyssnar på mig.” 

75 %. 6 personal av totalt 8 anger att de är helt eller delvis eniga med påståendet: 
”Jag upplever att de jag samverkar med hos andra myndigheter vet vad jag kan tillföra.” 

100 %. 8 personal av totalt 8 anger att de är helt eller delvis eniga med påståendet: 
”Jag trivs på jobbet”.
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Målområde 5 • Personalmål
MÅL INDIKATOR

75 % av dem som svarat på frågan 
anger att de är i mycket hög eller 
ganska hög grad eniga med påstå-
endet: 
”Jag upplever jobbet betydelsefullt”. 

5.3 Personalen upplever jobbet   
 betydelsefullt.

75 % av dem som svarat på frå-
gan anger att de är i mycket hög 
eller ganska hög grad eniga med 
påståendet:  
”Jag uppfyller målen som verksam-
heten gett mig”. 

5.4 Personalen uppfyller de mål  
 som verksamheten gett dem.

75 % av dem som svarat på 
frågan anger att de är i mycket 
hög eller ganska hög grad eniga 
med påståendet: 
”Jag känner mig 
delaktig i verksamheten”.  

5.5 Personalen känner sig delaktig 
 i verksamheten. 
  

75 % av de som svarat på frågan 
anger att de är helt eller delvis 
eniga med påståendet: 
”Deltagaren har utvecklat sätt att 
hantera sin situation.”   

5.6 Deltagaren har utvecklat sätt 
 att hantera sin situation. 

75 % av de som svarat på frågan 
anger att de är helt eller delvis 
eniga med påståendet: 
”Stödet vi ger får ta den tid som 
deltagaren behöver.”   

5.7 En möjlighet att låta rehabil-
 teringsprocessen få ta den tid  
 som behövs utifrån varje 
 deltagares förutsättningar.  

Målområde 6 • Diskrimineringsgrunder
MÅL INDIKATOR

80 % av deltagarna anger att de 
blivit bemötta och behandlade med 
värdighet avseende deras kön i 
ganska hög grad eller mycket hög 
grad med påståendet: 
”Jag har blivit bemött och behand-
lad med värdighet vad gäller mitt 
kön under min tid på SV”. 

6.1 Deltagarna har blivit bemötta 
 och behandlade med värdighet 
 under deltagandet i insatsen sett  
 utifrån deras kön.

20 % av deltagarna anger att de 
har blivit bemötta och behandlade 
med värdighet avseende deras kön i 
mycket hög grad med påståendet: 
”Jag har blivit bemött och behand-
lad med värdighet vad gäller mitt 
kön under min tid på SV”.
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Målområde 5 • Personalmål
RESULTAT

100 %. 8 personal av totalt 8 anger att de är i mycket hög eller ganska hög grad eniga med 
påståendet:  
”Jag upplever jobbet betydelsefullt”.

100 %. 8 personal av totalt 8 anger att de är i mycket hög eller ganska hög grad eniga med  
påståendet: 
”Jag uppfyller målen som verksamheten gett mig”.

100 %. 8 personal av totalt 8 anger att de är i mycket hög eller ganska hög grad eniga med 
påståendet:  
”Jag känner mig delaktig i verksamheten”.

88 %. 7 personal av totalt 8 anger att de är helt eller delvis eniga med påståendet: 
”Deltagaren har utvecklat sätt att hantera sin situation.” 

100 %. 8 personal av totalt 8 anger att de är helt eller delvis eniga med påståendet: 
”Stödet vi ger får ta den tid som deltagaren behöver.” 

Målområde 6 • Diskrimineringsgrunder
RESULTAT

91 %. 43 deltagare av totalt 47 anger att de blivit bemötta och behandlade med värdighet avseende 
deras kön i ganska hög grad eller mycket hög grad med påståendet:  
”Jag har blivit bemött och behandlad med värdighet vad gäller mitt kön under min tid på SV”.

72 %. 34 deltagare av totalt 47 anger att de har blivit bemötta och behandlade med värdighet avseende 
deras kön i mycket hög grad med påståendet: 
”Jag har blivit bemött och behandlad med värdighet vad gäller mitt kön under min tid på SV”.
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Målområde 6 • Diskrimineringsgrund
MÅL INDIKATOR

80 % av deltagarna anger att de 
blivit bemötta och behandlade 
med värdighet avseende deras 
ålder i ganska hög grad eller 
mycket hög grad med påståendet: 
”Jag har blivit bemött och behand-
lad med värdighet vad gäller min 
ålder under min tid på SV”. 

6.2 Deltagarna anger att de har 
 blivit bemötta och behandlade 
 med värdighet under deltagandet  
 i insatsen sett utifrån deras ålder.

20 % av deltagarna anger att de 
blivit bemötta och behandlade 
med värdighet avseende deras 
ålder i mycket hög grad med 
påståendet:  
”Jag har blivit bemött och behand-
lad med värdighet vad gäller min 
ålder under min tid på SV”.

80 % av deltagarna anger att de 
blivit bemötta och behandlade 
med värdighet avseende deras 
etnicitet i ganska hög grad eller 
mycket hög grad med påståendet: 
”Jag har blivit bemött och behand-
lad med värdighet vad gäller min 
etnicitet under min tid på SV”. 

6.3 Deltagarna anger att de har 
 blivit bemötta och behandlade  
 med värdighet under deltagan-
 det i insatsen sett utifrån deras  
 etnicitet.

20 % av deltagarna anger att de 
blivit bemötta och behandlade 
med värdighet avseende deras 
etnicitet i mycket hög grad med 
påståendet: 
”Jag har blivit bemött och behand-
lad med värdighet vad gäller min 
etnicitet under min tid på SV”.

80 % av deltagarna anger att de 
blivit bemötta och behandlade 
med värdighet avseende deras 
religion i ganska hög grad eller 
mycket hög grad med påståendet: 
”Jag har blivit bemött och behand-
lad med värdighet vad gäller min 
religion under min tid på SV”.

6.4 Deltagarna anger att de har 
 blivit bemötta och behandlade  
 med värdighet under deltagan-
 det i insatsen sett utifrån deras  
 religion.

20 % av deltagarna anger att de 
blivit bemötta och behandlade 
med värdighet avseende deras 
religion mycket hög grad med 
påståendet: 
”Jag har blivit bemött och behand-
lad med värdighet vad gäller min 
religion under min tid på SV”.
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Målområde 6 • Diskrimineringsgrund
RESULTAT

81 %. 38 deltagare av totalt 47 som svarat på frågan anger att de blivit bemötta och behandlade med 
värdighet avseende deras ålder i ganska hög grad eller mycket hög grad med påståendet: 
”Jag har blivit bemött och behandlad med värdighet vad gäller min ålder under min tid på SV”.

68 %. 32 deltagare av totalt 47 anger att de blivit bemötta och behandlade med värdighet avseende 
deras ålder i mycket hög grad med påståendet: 
”Jag har blivit bemött och behandlad med värdighet vad gäller min ålder under min tid på SV”.

83 %. 38 deltagare av totalt 46 anger att de blivit bemötta och behandlade med värdighet avseende 
deras etnicitet i ganska hög grad eller mycket hög grad med påståendet:
 ”Jag har blivit bemött och behandlad med värdighet vad gäller min etnicitet under min tid på SV”.

76 %. 35 deltagare av totalt 46 anger att de blivit bemötta och behandlade med värdighet avseende 
deras etnicitet i mycket hög grad med påståendet: 
”Jag har blivit bemött och behandlad med värdighet vad gäller min etnicitet under min tid på SV”.

83 %. 38 deltagare av totalt 46 som svarat på frågan anger att de blivit bemötta och behandlade med 
värdighet avseende deras religion i ganska hög grad eller mycket hög grad med påståendet: 
”Jag har blivit bemött och behandlad med värdighet vad gäller min religion under min tid på SV”.

72 %. 33 deltagare av totalt 46 som svarat på frågan anger att de blivit bemötta och behandlade med 
värdighet avseende deras religion mycket hög grad med påståendet: 
”Jag har blivit bemött och behandlad med värdighet vad gäller min religion under min tid på SV”.
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Målområde 6 • Diskrimineringsgrund
MÅL INDIKATOR

80 % av deltagarna anger att de 
blivit bemötta och behandlade 
med värdighet avseende deras 
funktionsnedsättning i ganska hög 
grad eller mycket hög grad med 
påståendet: 
”Jag har blivit bemött och behand-
lad med värdighet vad gäller min 
funktionsnedsättning under min 
tid på SV”. (I enkäten finns även 
svarsalternativ ”gäller ej mig”.) 

6.5 Deltagarna anger att de har 
 blivit bemötta och behandlade  
 med värdighet under deltag-
 andet i insatsen sett utifrån 
 deras funktionsnedsättning.

20 % av deltagarna anger att de 
blivit bemötta och behandlade 
med värdighet avseende deras 
funktionsnedsättning i mycket hög 
grad med påståendet: 
”Jag har blivit bemött och behand-
lad med värdighet vad gäller min 
funktionsnedsättning under min tid 
på SV”.

80 % av deltagarna anger att de 
blivit bemötta och behandlade 
med värdighet avseende deras 
sexualitet i ganska hög grad eller 
mycket hög grad med påståendet: 
”Jag har blivit bemött och behand-
lad med värdighet vad gäller min 
sexuella läggning under min tid 
på SV”.

6.6 Deltagarna anger att de har blivit  
 bemötta och behandlade med  
 värdighet under deltagandet i  
 insatsen sett utifrån deras 
 sexualitet.

20 % av deltagarna anger att de 
blivit bemötta och behandlade 
med värdighet avseende deras 
sexualitet i mycket hög grad med 
påståendet:  
”Jag har blivit bemött och behand-
lad med värdighet vad gäller min 
sexuella läggning under min tid 
på SV”.

Alla deltagare som besvarat 
frågan anger att de blivit bemötta 
och behandlade med värdighet 
avseende deras könsöverskridan-
de uttryck i hög grad eller mycket 
hög grad med påståendet: 
”Jag har blivit bemött och behand-
lad med värdighet vad gäller mitt 
könsöverskridande uttryck under 
min tid på SV”. 
(I enkäten finns även svarsalter-
nativ ” gäller ej mig”.)

6.7 Deltagarna anger att de har 
 blivit bemötta och behandlade  
 med värdighet under deltag-
 andet i insatsen sett utifrån 
 deras könsöverskridande 
 uttryck.
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Målområde 6 • Diskrimineringsgrund
RESULTAT

62 %. 29 deltagare av totalt 47 som svarat på frågan anger att de blivit bemötta och behandlade med 
värdighet avseende deras funktionsnedsättning i ganska hög grad eller mycket hög grad med  
påståendet: 
”Jag har blivit bemött och behandlad med värdighet vad gäller min funktionsnedsättning under min tid 
på SV”.
8 deltagare har svarsalternativ ”gäller ej mig”.

34 %. 16 deltagare av totalt 47 som svarat på frågan anger att de blivit bemötta och behandlade med 
värdighet avseende deras funktionsnedsättning i mycket hög grad med påståendet: 
”Jag har blivit bemött och behandlad med värdighet vad gäller min funktionsnedsättning under min tid 
på SV”.

80 %. 36 deltagare av totalt 45 som svarat på frågan anger att de blivit bemötta och behandlade med  
värdighet avseende deras sexualitet i ganska hög grad eller mycket hög grad med påståendet: 
”Jag har blivit bemött och behandlad med värdighet vad gäller min sexuella läggning under min tid på SV”.

62 %. 28 deltagare av totalt 45 som svarat på frågan anger att de blivit bemötta och 
behandlade med värdighet avseende deras sexualitet i mycket hög grad med påståendet: 
”Jag har blivit bemött och behandlad med värdighet vad gäller min sexuella läggning under min tid på SV”.

88 %. 14 deltagare av totalt 16 som besvarat frågan anger att de blivit bemötta och behandlade med 
värdighet avseende deras könsöverskridande uttryck i hög grad eller mycket hög grad med påståendet: 
”Jag har blivit bemött och behandlad med värdighet vad gäller mitt könsöverskridande uttryck under min 
tid på SV”.
29 deltagare av totalt 45 har svarsalternativ ”gäller ej mig”.
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