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Rapportens författare har på uppdrag av samverkanspartners för projekt C2 i Lycksele, 
genomfört en extern utvärdering efter projekttidens slut. Internt har ett kontinuerligt arbete 
med dokumentation och utvärderingsarbete skett och en sluttrapport har dokumenterats. 

 

Projektets bakgrund och utgångspunkter 
Flera grupper inom Lycksele Kommun har svårigheter att etablera sig på den öppna 
arbetsmarknaden varav en speciell kategori består av ungdomar. Dessa pressas in i en 
rundgång mellan tider av aktiviteter inom olika sysselsättningsåtgärder och passiv väntan. 
Många av ungdomarna är beroende av försörjningsstöd och några lever på A-kassa. 
Arbetslöshet och utanförskap har effekter på individen såsom dålig självkänsla, brist på 
framtidsmål, somatisk och/eller psykisk problematik. Projektet innebär att en riktad insats 
prövas för att öka förutsättningarna till framgång inom arbetslivet 
 
Lycksele kommun fungerar även som mot tagare av flyktingar och har ansvar för 
integrering av denna grupp. Sysselsättning/arbete ger möjlighet till socialt umgänge och 
språkträning samt att individen under avdramatiserade förhållanden kan försöka förstå 
det svenska samhället. Detta ger också möjlighet att på ett ”naturligt” sätt öka förståelsen 
för den enskilde flyktingens situation vilket väsentligt underlättar möjligheterna till en 
värdig introduktion och integration. 
 
Arbetsmarknadsenhetens och Samordningsförbundets mål och ambition är att medverka 
till att den enskilde individen ökar sin anställningsbarhet. I detta arbete är en samordning 
av rehabilitering, arbetsträning, arbetsprövning, praktik och utbildning, viktiga aktiviteter 
för att individen ska nå egenförsörjning och en socialt stabil situation. Det individuellt 
anpassade arbetssättet kan anses vara vedertaget och etablerat i Lycksele bland annat 
via Arbetsmarknadsenhetens ungdomsverksamhet KUTA som över tid visat på goda 
resultat. 
 
Utifrån ovanstående bakgrund är projektets mål att: 

• Ge möjlighet för olika grupper av individer att mötas under jämställda former med 
en gemensam målsättning - att öka sin anställningsbarhet. 

• 200 individer skall ingå i projektet mellan 2007-2009 
• 50 % av dessa skall inom 12 månader ha uppnått självförsörjning, arbete eller 

studier. 
 
Målgruppen som projektet riktar sig till är: 

• Individer i åldern 18 - 65 år som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden som 
är i behov av rehabiliterande insatser och där två eller flera av rehabiliterings-
aktörerna är berörda. 

• Särskilt prioriterad grupp är unga vuxna 18 – 35 år med försörjningsstöd. Dessa 
kan vara personer med psykisk ohälsa, långtidssjukskrivning, ung och arbetslös, 
av utomnordisk härkomst, sammansatt och svårbedömd probl ematik av social-, 
psykosocial- eller somatisk karaktär. 

 
 



 

 

Metod 
Projektets metodik för att nå de uppsatta målen är att: 

• Genom myndighetssamverkan samordna rehabilitering, arbetsträning, 
arbetsprövning samt praktik och utbildning i det långsiktiga målet att nå 
egenförsörjning och socialt stabil situation. 

• Kontinuerligt genomföra flerpartsamtal mellan individ och berörda myndigheter/ 
organisationer. 

• Via samhörighet i ett arbetslag öka upplevelse av trygghet och egen förmåga. 
• Genom arbete och sysselsättning öka deltagarens insikt om egenansvar. 
• Tillhandahålla en individuell coach för social träning, arbetsträning och andra 

viktiga aktiviteter, exempelvis genom Arbetscentrum, P ULS eller andra enheter . 
• Via ”coachmodell” upprätta individuella handlingsplaner samt föreslå och 

genomföra konkreta åtgärder på individnivå. 
 
 
Utvärdering  
Projektet har utvärderats av extern part. Det förfarande som använts är en 
halvstrukturerad kvalitativ metod. Workshop har genomförts med representanter från 
Lycksele kommuns Arbetsmarknadsenhet och S ocialförvaltning samt Försäkringskassa, 
Arbetsförmedling och landstingets psykiatrienhet. I workshop har tankar och funderingar 
kring projektprocessen samlats upp. Därefter har intervjuer genomförts med tre 
handledare och tolv projektdeltagare. Urvalet av projektdeltagare har gjorts av 
handledare. Intervjuerna har följt en struktur där varje persons upplevelse av projektet 
dokumenterats och sammanstäl lts.  
 
Nedan redovisas samlade synpunkter från workshop och intervjuer utifrån två perspektiv: 

• Myndigheter (de myndigheter som finns representerade i projektet) 
• Deltagare 

Därefter följer kommentarer kring möjliga utvecklingsfrågor från extern utvärderare. 
 
 
Myndighetsperspektiv 
 
Syfte  
De personer som intervjuats i denna utvärdering har en enhetlig och klar bild av 
målsättningen för projektet. Parterna är överens om att syftet var att skapa en struktur till 
samarbete mellan myndigheter för att effektivisera insatserna kring individerna. Man 
sökte ett arbetssätt som skulle spara både individens och handläggarens energi då det 
var en svårdefinierad målgrupp att arbeta med pga av individernas komplexa problematik. 
Inom socialförvaltningen kunde man uppleva att det saknades forum för samarbete. 
Syftet från deras sida var att generera mer kunskap om målgruppen och att underlätta 
individens möjlighet till egen försörjning. Syftet från flera myndigheter var även att skapa 
en tydligare ansvarsfördelning kring de individer som över lång tid varit aktuella hos olika 
myndigheter. 
 
 
 
 



 

 

Mål 
Av de 200 individer projektet föresatte sig att bearbeta har 194 individer hanterats  
varav 164 deltagare gått igenom projektet. Dessa fördelades enligt följande:  
57 - arbete, 74 - annan åtgärd, 26 - studier, 4 – ingen åtgärd, 1 - arbete/bidrag,  
1 – mot arbete, 1 – avbrutit. 
Vid uppföljning av 82 individer 6 månader efter att de avslutat projektet var fördelningen:  
38 - arbete, 34 - annan åtgärd, 8 - studier, 1 - ingen åtgärd, 1 - flyttat. 
 
Att inte fler har kunnat tas med i statistiken beror på att tiden för projektet löpt ut vilket 
påverkat möjligheten till uppföljning av deltagarna. Ansvariga i projektet känner sig nöjda 
med detta resultat men menar att en eftermätning av fler deltagare hade kunnat stärka 
resultatet ytterligare. 
 
Metod 
Att samverka i projekt anser man vara en bra arbetsmetod. Dock krävs att respektive 
myndighet prioriterar och skapar förutsättningar denna samverkan. För att underlätta en 
effektiv samverkan behövs en tydlighet i respektive myndighets del i uppdraget kring 
varje deltagare såväl innan remittering som under projekttid och efter avslut. Aktuell 
remittent har inledningsvis prioriterat och bedömt att projektet är rätt åtgärd för individen 
innebär det ett fortsatt aktivt deltagande för aktuell remittent. 
 
Målgrupp 
Den målgrupp projektet i början vände sig till kom att förändras under projekttiden. 
Efterhand som målgruppen bearbetades upplevde handläggarna att en svårare 
problematik växte fram. Den förändrade bilden av målgruppen berodde bland annat 
också på att andra projektet som ”Växtkraft” under en tid inte fanns att tillgå samt att de 
utomnordiska deltagare man väntat sig blev involverade i ISA-projektet.  
I projektet eftersträvades en jämn könsfördelning. Detta har inte uppnåtts då det finns en 
tydlig överrepresentation av unga män i målgruppen. 
 
Genomförande och samverkan 
En begränsning för samverkan har funnits då berörda samverkanspartners haft en 
fördröjning att svara upp på C2 handledares förfrågningar eller önskemål om samarbete. I 
och med detta upplever man att remittenternas syn på C2 förändrades och inflödet ibland 
anpassades i för hög grad utifrån rådande resurser hos remittenten. Remisserna som 
inkommit till projektets handledare har ibland varit otydliga och saknat överenskomna och 
viktiga uppgifter vilket kommit att försvåra och påverka f lödet.  
 
Från psykiatrins sida har man lyft handledarnas roll i mötet med projektdeltagarna och då 
främst svårigheten att hi tta balans mellan ett terapeutiskt förhållningssätt och ett 
personligt engagemang för individen. Här upplevs handledarna ha hanterat detta 
professionellt genom goda bedömningar och konstruktiva frågeställningar. 
 
Tid och aktivitetsplan 
Handledarna ansåg att handlingsplaner och det löpande operativa arbetet förflutit enlig 
planering. De upplevde dock att 6 månader var för kort tid att nå en fullständig individuell 
bedömning av samtliga deltagare. Målet att nå varaktigt arbete inom 12 månader har  för 



 

 

flera av deltagarna inte varit realistiskt då deras komplexa problematik krävt en längre 
inslussning och bearbetning över tid.  
 
Utvärdering och resultatspridning 
Genom det arbete som gj orts anser man idag att det finns en tydligare bild av 
målgruppen. Inom C2 har individutredningar genomförts av psykiatrin vilket gett klargjort 
frågeställningar som kunnat kopplas till ex neuropsykiatriska funktionshinder. Detta har 
även gett aktuell deltagare möjlighet till kompletterande och mer långsiktiga kontakter 
genom LSS och Råd och Stöd. Inom Socialförvaltningen tycker man att det blivit tydligare 
vilka förväntningar man kan ställa på individen om att komma ut i arbete med till exempel 
aktivitetsstöd.  
 
Hinder 
De hinder som deltagande aktörer anser ha påverkat projektet negativt består främst av 
vad som kan benämnas synkroniseringsproblem, dvs skillnader mellan myndigheters 
regelverk och tolkningar av dessa. Främst har det berört områden som: 

• Deltagarnas försörjning 
• Dokumentation 
• Sekretessregler 

 
Uppföljningar och rapporter genom SUS (system för uppföljning av samverkan inom 
rehabiliteringsområdet) har inte fungerat då system för registrering ändrats under 
projekttiden. Uppgifter för rapportering och utvärdering har därför inte kunnat nyttjas enligt 
planering. 
 
Projektet har även påverkats av intern personalomsättning och nationell lågkonjunktur 
med påföljande konkurrens om praktikplatser. Det har upplevts lättare att skapa 
samarbete med privata aktörer på arbetsmarknaden än med kommunens egna enheter. 
Detta anses vara kopplat till ett högt internt tryck på praktikplatser. 
 
 
Deltagarperspektiv 
 
Syfte  
Syftet för deltagarna har varit att från en lång sjukskrivning eller arbetslöshet få 
sysselsättning och ökad möjlighet att känna sig för på arbetsmarknaden. 
Syftet med myndighetssamverkan inom C2 har återspeglats i att deltagarna upplevt 
smidighet och flexibilitet då deras handlingsplan utformats. 
 
Mål 
Deltagarna har inte en tydlig bild av C2:s målsättning. Få har haft tanken att ett varaktigt 
arbete skulle uppnås, förhoppningen har varit att få ett vikariat eller en praktikplats. 
De flesta av deltagarna har haft problem med bristande självkänsla och olika 
ångestsymptom eller nedstämdhet. Deras mål har varit att få hjälp och stöd med detta 
vilket de också upplever ha utvecklat dem i flera avseenden. 
 
 



 

 

Metod 
Majoriteten av de intervjuade säger sig ha utvecklat en högre självkänsla och beskriver 
det som en positiv och påtaglig livsförändring. Det bästa har varit att få individuell 
handledning av en person som haft en helhetsbild av det man går igenom. Det har också 
varit tryggt att handläggaren tagit kontakter med andra aktörer och att de känt sig trygga 
och fått utvecklas efter egen förmåga utan att känna sig stressade. De som utretts av 
psykiatrin och fått diagnos alternativt ökad förståelse för sin beteendeproblematik anger 
en tydlig förbättring och utveckling i såväl privat- som arbetssituationer. 
  
Genomförande och samverkan 
Deltagarna tycker att det varit ett bra genomförande och att man kunnat göra sin röst 
hörd. Några har uppmärksammat smidighet mellan myndigheter men de flesta har inte 
haft fokus på detta och har därför svårt att uttrycka någon åsikt. Samverkan för dem har 
främst bestått av kontakterna mellan handledare och praktikansvarig. 
 
Tid och aktivitetsplan 
Ingen av de intervjuade deltagarna har upplevt någon press på sig utan tycker att man 
inom C2 varit flexibla och lyhörda med deltagarens behov och resurser. Detta upplevs 
som en väsentlig skillnad från tidigare kontakt med enskilda myndigheter. Tidigare ansåg 
flera att byråkrati och mindre flexibilitet gjorde att man inte uppmärksammade del tagarens 
behov och möjligheter vilket skapade uppgivenhet och uteblivna besök. 
 
Hinder 
Några tycker att praktikplatserna inte uppfyllt deras förväntningar men säger samtidigt att 
det inte varit något problem att få byta praktikplats. Man förstår också att konkurrensen är 
stor då det gäller praktikplats och ser praktiken mer som ett tillfälle att få struktur på sin 
vardag och en början till att komma ut i ett varaktigt arbete. 
 
 

Kommentarer 
Strukturella hinder 
Samhällets verksamhetssystem med kommun, försäkringskassa, arbetsförmedling och 
landsting på var sin sida, skapar strukturella hinder för projektets målgrupp och försvårar 
samarbetet mellan myndighetsutövarna. Nuvarande system har mer fokus på 
organisationsnytta (kortsiktig lösning) än på individnytta (långsiktig lösning). Vår 
uppfattning är att samtliga myndighetsrepresentanter i projektet är öppna för 
utveckling/förändring och ser lösningar som nu prövas i nya projekt (CREA). 
 
Synliggörelse av resurser/förmågor 
De intervjuade deltagarna är mycket nöjda med handledarnas insatser. Samtliga vittnar 
samstämmigt om individuella förändringar som de direkt kopplar till en ökad självkänsla. 
Deltagarna har upplevt sig bekräftade och trygga i kontakten med handledarna och har 
fått stöd i de frågor som uppstått i kontakt med myndigheterna. Samarbetet med 
psykiatrin har varit en viktig specialistfunktion och som tydliggjort deltagares problematik 
och fungerat som stöd till handledarna. 
 



 

 

 
Utvecklingsområden 
Monika Lööw (1999) anger ett antal faktorer som enligt forskning kännetecknar ett 
framgångsrikt projektgenomförande. Dessa är: 
 

1. Struktur i arbetet      
2. Heltidsengagerade projektledare 
3. Tydliga direktiv 
4. Entusiasm hos medarbetare 
5. Gemensamma mål för de inblandade 
6. Tydliggjorda förväntningar, roller och arbetsfördelning* 
7. Hänsyn ti ll deltagarnas värderingar 
8. God planering 
9. Mål till delmål* 
10. Revidering av mål om det behövs 
11. Kontinuerlig information och förankring* 
12. Goda beslutsunderlag 
13. Uppföljning av resultat* 

(Faktorer som markerats med * är aktuella utvecklingsområden att prioritera i framtida projekt) 
 

Vid jämförelse av dessa faktorer med C2-projektet kan vi se att en majoritet av faktorerna 
har uppfyllts vilket bekräftar att projektet kan anses såväl framgångsrikt som fortsatt 
relevant.  
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