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METODBOKEN
projekt Respondere

Vi vill berätta om ett projekt – det bästa vi hittills gjort –
som visar att allt är möjligt.

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska socialfonden

Mod att 
mötas. 

Vilja att 
våga.

 Hopp, 
hoppa, 
hoppas!

Vår 
vision är  
att allt är  
möjligt!

                  Våga, 
       vilja – kul med      
         förändring!

       Fler unga 
står på egna ben och 
är självförsörjande.            Möten sker 

mellan professioner för 
   att överbrygga gemen-

samma problem.

     Fler unga är 
stärkta och kom- 
mer vidare i sin re-        
 habilitering.

  Erfarenhets-
utbyte mellan 
inblandade. 
Nu gör vi 
 det lilla extra!
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Så uttryckte sig en styrelseledamot i ett av våra samordningsförbund för tio år sedan. Det blev 
startskottet på att driva gemensamma projekt mellan samordningsförbund i Göteborgsområdet. 
Under tio års tid har tre ESF-projekt bedrivits i samverkan mellan samordningsförbund i Göte-
borgsområdet. Projekten har totalt omfattat 1 543 deltagare, 911 kvinnor och 632 män. 

I den här metodboken kommer du som läsare få ta del av det tredje projektet och insikterna 
om hur man lyckas att driva ett framgångsrikt projekt med stöd från Europeiska Socialfonden. 
Fokus ska alltid vara att mötet mellan medarbetaren och deltagaren ska bli det bästa möjliga för 
att ge deltagaren det rätta stödet. Men … för att lyckas med det behöver ett projekt ha ordning 
och reda. Förankring, planering, samt ordning i administration och ekonomi är avgörande för att 
energin ska läggas i mötet mellan medarbetaren och deltagaren. 

I Respondere har förmågan att möta unga vuxna som har eller befinner sig i gränslandet till 
aktivitetsersättning från Försäkringskassan stärkts. De tre delprojekten har utvecklats i sina me-
toder. Gemensamt för alla tre projekt är att deltagarnas delaktighet i planering och genomförande 
av insatser har ökat genom ett metodiskt arbete med tjänstedesign. 

Samtliga involverade i projektet har bidragit – ingen nämnd, ingen glömd. Vi gör det tillsam-
mans! 

Planeringen för fortsatt samarbete mellan samordningsförbund i framtida ESF-projekt är i full 
gång. Erfarenheterna och insikterna från tidigare projekt tar vi med oss. Vi ser att vi i samarbete 

med ESF utvecklar verksamhet samtidigt som fler människor erbjuds stöd på sin 
väg mot arbete.

Vi är mycket stolta över vad vi genom vårt gemensamma projekt Respondere har 
åstadkommit. Vårt hittills bästa projekt!

Henrik Svedberg, projektägare och förbundschef Samordningsförbundet Älv & Kust

”Det finns två miljarder att söka 
för våra målgrupper – 
det är kriminellt att inte söka pengarna!”
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förord

Detta är en metodbok som ger oss själva en på-
minnelse om hur projektet genomförts men det 
är även en metodbok full av tips för er som pla-
nerar att göra en ansökan om projektmedel hos 
Europiska Socialfonden (ESF). 

Respondere är det tredje projektet vi gemen-
samt genomför och med åren har vi fått en bred 
erfarenhet av att söka och driva projekt genom 
att lära oss av tidigare misstag och fallgropar. 
Om ni planerar att göra en ESF-ansökan kan 
ni använda denna metodbok för att i bästa fall 
undvika att göra om samma misstag som vi gjort 
– varför uppfinna hjulet igen?

Redan från början vill vi förmedla några vik-
tiga saker som är värda att ta fasta på:
n Lägg tid på att göra en genomarbetad an-

sökan, ta gärna in någon som kan arbeta med 
det på heltid.
n Förankra projektet väl innan ni börjar ert 

arbete med ESF- ansökan så att alla berörda vet 
vad som händer, känner delaktighet och också 
vill vara med i projektet. Redan här är det bra 
att beslut och avsiktsförklaringar tas av dem som 
står bakom ansökan.
n När ESF-ansökan beviljats så är det oerhört 

viktigt att analys- och planeringsfasen är genom-
tänkt och välplanerad redan INNAN ni påbörjar 

arbetet med fasen. I denna metodhandbok be-
skriver vi utförligt hur vi gjorde.
n Få en projektledning på plats så fort ni fått 

ansökan beviljad och då självklart innan analys- 
och planeringsfasen inleds.
n Ordning och reda är andra viktiga ledord. 

Lägg ordentligt med tid på att ta fram relevanta 
styrdokument, förslag på processkartor, arbets-
rutiner, budget och så vidare, så blir allt mer lätt-
arbetat och projektet kan genomföras på ett mer 
lustfyllt sätt. Förslag på dokument kan hämtas 
på vår hemsida www.respondere.se. 
n Få med de som ska utvärdera er tidigt, de är 

ovärderliga som bollplank under hela projektet. 
Många tar in utvärderare sent i projekten och det 
är ett stort misstag.

Det har varit mycket lärorikt, utvecklande och 
kul att tillsammans fått arbeta i projekt Respon-
dere och vi är nu på gång med en ny ansökan 
till ESF.

Som ni förstår får inte allt plats i metodboken 
men gå gärna in på vår hemsida och ta del av en 
del av dokumenten. Där finns också kontakt-
uppgifter till personer som medverkat i projektet, 
kontakta dem gärna om ni har några frågor.  

Nu kör vi igång!

Förord
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Respondere är latin 

Samverkade gjorde förbunden Älv & Kust, 
Insjöriket och FINSAM Göteborg samt För-
säkringskassan och Arbetsförmedlingen. Sam-
ordningsförbundet Älv & Kust var projektägare.

Samordningsförbund är en insats som organi-
seras och drivs gemensamt av kommun, region, 
Arbetsförmedling och Försäkringskassa inom 
ett överenskommet geografiskt område. Projekt 

Respondere arbetade, genom sina tre delprojekt, 
med målgruppen unga vuxna med funktions-
nedsättning och deras behov av samordnat stöd 
på vägen mot arbete eller studier. Projektet star-
tade 1 april 2019 och avslutades 31 mars 2022. 

Geografiskt omfattade projektet kommuner-
na Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn, Öckerö, 

MÅLGRUPPER FÖR PROJEKT RESPONDERE
n Unga vuxna med funktionsnedsättning som har aktivitets-

ersättning (AE) och som kommer upp för omprövning samt 
unga vuxna som nyligen beviljats AE.

n Unga vuxna med funktionsnedsättning som fått avslag på 
AE men som har behov av samordnat stöd från de ingående 
myndigheterna.

n Unga vuxna som kan bli aktuella för AE.

n Gymnasieungdomar som riskerar att avbryta sina studier där 
behov av samordnat stöd finns främst i form av rådgivning.

inledning

... och betyder bemöta. Projektet med samma namn är 
samverkan mellan tre samordningsförbund, Försäkringskassan  
och Arbetsförmedlingen. Tillsammans gör vi det bättre.
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Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal, Partille och 
Göteborg Stad.

Regeringen pekar ut behovet av att arbeta med 
dessa målgrupper eftersom gruppen unga som 
uppbär AE (aktivitetsersättning) ökat.

Projekt Respondere har gett en möjlighet att 
ta ett helhetsgrepp kring målgrupperna, och att 
via samordningsförbundens unika samverkans-
organisation involvera de samverkande med-
lemmarna Arbetsförmedling, Försäkringskassa, 
kommuner och hälso- och sjukvård, på ett aktivt 
sätt i arbetet. 

När vi går in med tidiga resurser till dessa 
ungdomar som ännu inte varit inne i välfärds-
systemet under längre tid, finns enorma vinster 
att göra såväl för den enskilde individen som för 
samhället.

Trots att många myndigheter vill prioritera 
målgruppen och insatser för dessa unga vuxna, 
finns det ingen som ansvarar för helheten. För-
säkringskassan har det övergripande rehabilite-
ringsansvaret men man har få till inga redskap 
eller avsatt tid att arbeta med processen på det 
sätt som dessa unga vuxna är i behov av för att 
nå egen försörjning. •

EFFEKTERNA AV INSATSERNA 
I PROJEKT RESPONDERE 
SKA VARA FÖLJANDE:
n Skapa tillitsfulla relationer till 

deltagarna.

n Ökad motivation till arbete 
och/eller fortsatta studier.

n Unga vuxna får ökad kunskap 
om arbetsmarknaden och 
samhället. 

n Stegförflyttningar mot stu-
dier/arbete. 

n Den enskilde deltagaren skall 
nå rätt typ av försörjning vid 
projektavslut. 

n Målgruppen erbjuds tidigare 
och mer adekvata insatser 
under sin tid med offentlig 
försörjning.

n Färre unga vuxna behöver an-
söka om sjukersättning eller 
försörjningsstöd efter avslu-
tad AE.

inledning
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Alla berörda ska känna sig delaktiga och viktiga 
i projektet, allt från våra duktiga medarbetare 
som genomför arbetet till chefer och styrelser. 

Efter att vi fått klartecken från ESF att det 
Regionala Partnerskapet godkänt vår ansökan, 
var vi snabbt igång med att rekrytera projektled-
ning, projektledare och en ekonom/administra-
tör/processtöd. 

En löst sammansatt styrgrupp hade skapats 
redan under ansökningsfasen men den perma-
nentades nu. I styrgruppen ingick förbunds-
chefer, eller annan person med mandat från de 

Planering – förankring
Det vi har lärt oss av tidigare gemensamma projekt 
är att förankringsarbetet är oerhört viktigt  
för att nå framgång. 

planering

tre förbunden, ansvariga från Försäkringskassa 
och Arbetsförmedling samt projektledningen. 
Mer om styrgruppens roll och arbete längre fram 
i metodboken.

Vi rekryterade projektledare och ekonom/ad-
ministratör/processtöd från våra samverkanspar-
ter, båda med bred och lång erfarenhet att driva 
ESF-projekt. Tillsammans med styrgruppen 
började planeringsarbetet med hur vi skulle ge-
nomföra analys- och planeringsfasen som skulle 
pågå från april till juli 2019. Vi började också 
titta på hur vi ville driva projektet till dess slut 
31 mars 2022. •
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planering

n Processkartor – flöden för arbe-
tet i de olika delprojekten med 
mera.

n Årshjul – för viktiga händelser 
som konferenser, kompetensut-
veckling, återkopplingar till ESF, 
SCB med mera.

n Kommunikationsplan för arbe-
tet med att sprida och kom-
municera projektet och dess 
utveckling.

n Plan för strategisk påverkan. 

n Attest- och delegationsordning. 

n Fördjupning av mål, indikatorer 
och resultat samt planerad del-
tagarnivå, liksom en fördjupad 
omvärldsanalys. 

n Plan för det transnationella 
utbytet med Nederländerna.

n Results Based Management 
(RBM).

9
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Det är viktigt att de som sitter i styrgruppen 
har mandat att kunna ta eventuella beslut vid 
sittande bord, även om man kan organisera sig 
på olika sätt. Här följer en beskrivning av projekt 
Responderes styrgrupp.

Styrgruppen bestod av chefer från Försäkrings-
kassan, chef från Arbetsförmedlingen, förbunds-
chefer, eller biträdande förbundschefer, från 
ingående samordningsförbund, projektledare, 
ekonom, samt ESF-samordnare som är adjung-
erande. Styrgruppens uppgift var att styra verk-
samheterna och projektet i sin helhet, i syfte att 
stödja projektledaren i att uppnå projektets mål. 

          

STYRGRUPPENS ROLL 
OCH HUVUDUPPGIFTER
En styrgrupp är i de flesta fall nödvändig för ett 
projekts överlevnad. De som ingick i styrgrup-
pen var nyckelpersoner och de gav legitimitet åt 
projektet. 

Organisering – ordning och reda
Styrgruppen är, tillsammans med projektledningen och 
kontaktpersonerna för varje delprojekt, navet i projektet.

organisering

Styrgruppens och projektledarens ansvar går 
hand i hand. Projektledaren ska motivera styr-
gruppen och styrgruppen motivera projektleda-
ren. Om detta fungerar på ett bra sätt sker ett 
positivt kommunikationsflöde och styrgrupps-
mötena blir mer effektiva där problem snabbt 
kan lösas. Det är viktigt att styrgruppen backar 
upp så att projektledaren kan utföra det arbete 
som krävs för ett lyckat projekt, men också för 
att projektägaren ska känna sig trygg och nöjd 
med projektets genomförande.
      

PROJEKTLEDNING 
Utan en projektledning som har mandat från 
styrgruppen att leda arbetet i den riktning det är 
tänkt i projektet, samt ha övriga berörda medar-
betares förtroende och tillit i arbetet, så står man 
sig slätt. Vi har arbetat med detta från dag ett 
och vi har lyckligtvis haft en projektledning som 
uppfyller alla dessa kriterier. En projektlednings 
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organisering

Styrgruppens och 
projektledarens ansvar 
går hand i hand där de 
ska motivera, och backa 
upp, varandra.
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roll och ansvar kan se olika ut men så här valde 
vi att definiera rollerna i projekt Respondere. 
   De framgångsfaktorer vi såg genom detta ar-
betssätt, både för projektledare och ekonom/ad-
ministratör/processtöd, ger förtroende hos både 
personal och hos styrgrupp. Vi tydliggjorde och 
tillgänglighetsanpassade för projektmedarbe-
tare och externa parter. Vi fick en struktur för 
samverkan i projektledningen för att både leda 
projektet, säkerställa fungerande rutiner och 
måluppfyllelse och det skapade förutsättningar 
för en framtida implementering.

PROJEKTLEDARENS ROLL, ANSVAR 
OCH OPERATIVA LEDNING
• Ge stöd till projektägare och styrgrupp
• Förankra projektet i respektive delprojekt 
• Fatta beslut om projektet
• Prioritera resurser
• Följa med i projektets ut-
veckling
•  Hjälpa till vid problem eller 
se till att förhindra problem
• Säkerställa att projektet föl-

jer Socialfondens regelverk och i enlighet med 
gällande lagstiftning
• Tillsammans med berörda utarbeta processkar-
tor över delprojektens arbete
• Ha kontroll över budget och resultat. Ansvaret 
ligger på projektägaren
• Uppföljning av kvantitativa och kvalitativa mål
• Säkerställa aktivt samarbete med och mellan 
delprojekten; gemensam metodutveckling, lär-
seminarium, konferenser, gemensamt arbete med 
de horisontella principerna, konferenser, work-
shops med mera
• Gemensamt lärande och analyser
• Leda och säkerställa utvecklingsarbete
• Planera, samordna och följa upp enligt pro-
jektplanering
• Månatlig rapportering av projektets aktiviteter, 

Projektledare Evy Almstrand 
och ekonomiansvarige Rick 
Mulder har haft tydliga roller 
och ansvarsområden.
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organisering

processer, deltagarantal till ESF
• Uppföljning och analys av statistik från SUS 
och SCB
• Analys av resultat från Indikatorsenkäten
• Analys av sammanställning av aktivitetsrap-
porter
• Sammanställning, analys och eventuella åtgär-
der avseende de horisontella principerna
• Kontinuerliga möten med delprojekten
• Kontinuerliga möten med kontaktpersonerna
• Säkerställa att information ges kontinuerligt 
mellan delprojekt och mellan delprojekten och 
styrgruppen
• Hantera inköp och upphandling enligt gäl-
lande delegationsordning och lagen om offentlig 
upphandling. Görs i samråd med projektägare.

EKONOM/ADMINISTRATÖR/
PROCESSTÖDS ROLL OCH ANSVAR
Operativ ledning med fokus på ekonomi och 
administration:
• Följa upp ekonomi och budget
• Administrera arbetstidsrapporter
• Administrera närvarorapporter och göra sam-
manställning av aktuella aktiviteter 
• Rubricering och sammanställning av aktivi-
tetsrapporter samt presentera dessa till berörda 
delprojekt och styrgruppen
• Månatlig ansökan om utbetalning hos ESF
• Planering och genomförande av det trans- 
nationella utbytet
• Utforma och uppdatera hemsida
• Registrering av indikatorsenkäter
• Utforma hemsida för Lex Heller och adminis-
trera Lex Heller-rapporter

• Säkerställa att projektet föl-
jer Socialfondens regelverk 
och i enlighet med gällande 
lagstiftning
• Tillsammans med berörda 
utarbeta processkartor över 
delprojektens arbete
• Hantera inköp och upp-
handling enligt gällande dele-
gationsordning och lagen om 
offentlig upphandling. Görs i 
samråd med projektägare och 
projektledare. •
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Genomförande – från tanke till verkstad
Under flera år har man i beredningsgrupper, 
lokala ledningsgrupper eller motsvarande chefs-
konstellationer, diskuterat hur man gemensamt 
skulle kunna arbeta med målgruppen. 

Vi har haft en farhåga om att det inte skulle 
finnas relevanta insatser och stöd för målgrup-
pen då aktivitetsersättningen upphör, förutom 
varaktig sjukersättning.  Cirka 20 procent av de 
som har aktivitetsersättning får inte sjukersätt-

ning och risken är då stor att man står utan 
en fortsatt plan för att komma vidare till 
arbete, studier eller andra insatser. Man står 
också utan ersättning och får vända sig till 

försörjningsstöd hos kommunen. Syftet med 
projekt Respondere är att underlätta övergången 
för dessa unga vuxna så att man inte hamnar 
mellan stolarna när AE upphör.

Beslutet att gå in med en ESF-ansökan förank-
rades i respektive samordningsförbunds styrelser 
samt hos Försäkringskassan, som också är med-
sökande och som skrev under en avsiktsförkla-
ring kring sin medverkan i projektet.

De samordningsförbund som ingår i projekt 
Respondere har sedan tidigare drivit två ESF-

projekt tillsammans och vet sedan tidigare hur 
krävande det är att ansöka om medel. Därför lå-
nades en resursperson med tidigare erfarenhet av 
att ansöka om medel från ESF, in från en av våra 
samverkansparter under tre månader. Kostnaden 
för detta delades mellan förbunden. 

Under denna period var också medarbetare 
från delprojekt och Försäkringskassa involverade 
på olika sätt i ansökningsprocessen och redan 
här påbörjades ett oerhört viktigt arbete med att 
förankra projektet hos medarbetarna. Känner de 
sig inte delaktiga så försvåras det arbete som tar 
vid efter ett positivt beslut från ESF. Respondere 
fick klartecken i december 2018.

Nedan de nätverk vi använt oss av under pro-
jektets gång.
• Styrgrupp
• Projektägare tillsammans med projektledning
• Projektledning och kontaktpersoner

genomförande
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• Handläggarteam i delprojekten Conviniere 
och ACTivera
• Nätverk Unga vuxna i FINSAM Göteborg
• IPS-nätverk
• Lokala ledningsgrupper/beredningsgrupper/

motsvarande
• LEX-Hellergrupp (Lex Heller är ett sätt att 

systematiskt samla in kunskap om områden där 
samverkan mellan samhällets aktörer upplevs ha 
brister).
• ESF-projektledarnätverk

ANALYS- OCH PLANERINGSFAS, 
APRIL – JULI 2019
Under april månad var projektägare och pro-
jektledning ute i delprojekten samt hos Försäk-
ringskassan för att fortsätta det sedan tidigare 
inledda förankringsarbetet. Vi informerade och 
diskuterade innehållet i projektet, och här fick 
vi många bra tankar om hur man ville arbeta i 
delprojekten utifrån projektets ram. 

För att ytterligare befästa en tidig förankring 
i projektet, beslutades att hålla en kombine-
rad arbetskonferens och uppstartskonferens i 
slutet av maj 2019. De inbjudna var samord-
ningsförbundens presidier, berörda chefer från 
beredningsgrupper, lokala ledningsgrupper och 
motsvarande, chefer från Försäkringskassa och 

Teman under Arbetskonferensen:

n Visionen – ”Allt är möjligt!” 

n Hur vi arbetar inom respektive 
delprojekt

n Hur vi arbetar tillsammans mel-
lan tre delprojekt

n Hur vi arbetar tillsammans med 
Försäkringskassan

n Hur arbetsprocesserna kan se 
ut – processkartor

n Hur avstämningar och tidrap-
porter ska redovisas till projekt-
ledning

n Vilka som ska gå olika kompe-
tensutvecklingsinsatser/utbild-
ningar

n Genomgång av de horison-
tella principerna; jämställdhet, 
tillgänglighet och icke-diskrimi-
nering

n Plan för spridning och påverkan

n Genomgång av mål och indi-
katorer (fick revideras inför 
genomförandefasen)

genomförande
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Arbetsförmedling samt naturligtvis de allra vik-
tigaste – alla medarbetare i projektet. Mer om 
det senare.

Under maj sammanträdde också styrgruppen 
och satte ramarna för sitt fortsatta arbete. Vi 
genomförde även en workshop där projektled-
ning tillsammans med chefer och personal från 
Försäkringskassan arbetade med metod, arbets-
sätt och processer med mera.

I slutet av maj hölls den kombinerade upp-
starts- och arbetskonferensen på två dagar. En 
halv dag ägnades helt åt uppstartskonferensen 
med inbjudna gäster från de olika samverkande 
myndigheterna, berörda chefer, personal och 
styrelseledamöter, tillsammans med projektper-
sonal. Projektägare och projektledning med flera, 
informerade om hur vi tänkt genomföra projek-
tet. Vilken budget vi har, vilka metoder vi tänkt 
använda och utveckla ytterligare. Eftersom en av 
metoderna vi tänkt använda var tjänstedesign så 
hade vi bjudit in projektledare Anette Olovborn 
från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).  
Vi fick en inblick i hur metoden fungerar och vi 
fick också vara med och testa metoden praktiskt.

Uppstartskonferensen lade grunden för vårt 
gemensamma projekt Respondere. 

Övrig tid lades på arbetskonferensen där be-
rörda medarbetare samt styrgrupp medverkade 

för att lära känna varandra, arbeta med gemen-
sam vision, riskanalyser kopplat till processkar-
tor, samt definition av målgrupper. Detta arbete 
är oerhört viktigt att det görs innan själva pro-
jektet kommer igång. Lägg ordentligt med tid 
på det, ni har igen det under hela projektets ge-
nomförande. Här lades ytterligare grunden till 
en samhörighet och känslan av att tillsammans 
genomföra projektet. Efter dessa dagar visste alla 
hur vi tänkt genomföra projektet, vilka olika rol-
lerna var i projektet och vilka förväntningar vi 
hade på varandra. Sedan sker alltid saker under 
projektets gång att justera, ändra och fila lite på, 
men att ha en gemensam grund att stå på är ett 
måste för att genomföra ett projekt på ett bra 
sätt.
                                                                               

       

Att skriva en ansökan tar 
mycket mer tid än man tror 

och ESF vill ofta ha  
kompletteringar  

och justeringar i efterhand. 
Att ha en person som på  

heltid fokuserar på detta är 
väl investerade medel.
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DELPROJEKT
Delprojekten har utvecklats under projekttiden 
och varit öppna för utvidgande av målgruppen, 
dock med fortsatt fokus på unga vuxna som upp-
bär aktivitetsersättning.

Samordningsförbundet Älv & Kust: Del-
projekt Convinere (latin: ”möten som föränd-
rar”) fokuserar på unga vuxna som har eller kan 
få AE. Målet har varit att starta upp den arbets-
livsinriktade rehabiliteringsprocessen tidigare 
för att deltagaren ska nå arbete eller studier vid 
aktivitetsersättningens slut. Fokus ligger också 
på övergången mellan förlängd skolgång och 
möjligheten att finna lämpliga åtgärder inom det 
arbetsmarknadspolitiska området för att möjlig-
göra fortsatt arbete eller studier. 

Samordningsförbundet Insjöriket: Delpro-
jekt ACTivera fokuserar dels på de unga vuxna 
som nyligen blivit beviljade AE samt de som är 
i slutskedet av perioden, främst fokus på 27–29 
år men i mån av plats även yngre. För de som 
just fått AE erbjuds motivationshöjande samtal 
med psykolog eller leg. samtalsterapeut i syfte 
att nå en framåtsyftande aktiv planering. För de 
som är i slutskedet av AE erbjuds stöd att finna 
former för övergångar mellan ersättningsformer 
och arbete eller studier. Katja Bårman Nyqvist och 

Sara Rangnäs är rehabväg-
ledare i delprojekt Convinere.

Johan Östlund och Roya 
Havtash; case manager 
respektive kontaktperson i 
delprojekt ACTivera.
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FINSAM Göteborg: Delprojekt Från skola 
till arbetsliv arbetar med målgruppen UVAS 
(ungdomar som varken arbetar eller studerar) 
mellan 16–29 år. Här finns större andelen ung-
domar med psykisk ohälsa som inte har hittat 
rätt i samhällets stödfunktioner och där många 
aktörer, inte minst skolor och elevhälsoteamen, 
är aktiva men där samordning av samhällets re-
surser och övergången mellan skola och arbetsliv 
inte fungerar fullt ut.

Till varje delprojekt fanns en kontaktperson 
som är en del av navet i projektet. De ansvarar 
för den operativa ledningen av respektive delpro-
jekt, har kontinuerliga möten med projektled-
ningen och projektmedarbetarna och ansvarar 
för informationsöverföring mellan delprojekten 

och projektledningen. De säkerställer också att 
projektet följer Socialfondens regelverk och i 
enlighet med gällande lagstiftning, och tillsam-
mans med projektmedarbetare utarbetar de pro-
cesskartor över delprojektens arbete.

Kontaktpersonernas roll är oerhört viktig för 
projektets genomförande. Rollen kräver ett stort 
engagemang och ansvarstagande som i sin tur 
skapar förtroende hos både projektledning och 
personalgrupp.

Totalt har det varit cirka 64 personer involve-
rade i projektet varav cirka 50 medarbetare från 
kärnverksamheten. Övriga är styrgrupp, projekt-
ledning med flera.

Projektet skulle arbeta med 300 deltagare, 141 
kvinnor och 159 män = 100 deltagare för respek-
tive delprojekt.

genomförande

Kontakperson Kristin Rinaldo och sam-
ordnare Katarina Olanders i delprojekt 
Från skola till arbetsliv.

Rollen som 
kontaktperson 
kräver stort 
engegemang 
och ansvars-
tagande.
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Resultat: 

n 33 % har avslutats till arbete 
eller studier, 33 kvinnor och 44 
män.

n 45 % har närmat sig arbetsmark-
naden, 43 kvinnor och 64 män.

n 22 % har avslutats av andra 
orsaker, 36 kvinnor och 17 män.

n 80 % av all deltagartid har 
registrerats som aktiva insat-
ser, 81 % för kvinnorna och för 
männen 79 %. 240 deltagare 
har således bedömts brutit sin 
passiva tillvaro.

genomförande

Mål:

n 40 % av deltagarna ska börja ar-
beta eller studera, 56 kvinnor och 
64 män.

n 40 % av deltagarna ska närma sig 
arbetsmarknaden, 56 kvinnor och 
64 män.

n 20 % av deltagarna avslutas av 
andra orsaker, 28 kvinnor och 32 
män. Exempel på detta kan vara 
att personen är för sjuk för att vara 
aktuell för insatser, flyttat, inte vill 
medverka och så vidare.

n 70 % av deltagarna ska bryta pas-
sivitet till aktivitet, 99 kvinnor och 
111 män.

MÅL OCH RESULTAT
Fördelningen mellan kvinnor och män i projek-
tet baserades på könsfördelning i aktivitetsersätt-
ning i berörda kommuner.
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DELTAGAREN I FOKUS
En del av projektidén var att vi systematiskt 
ville tillvarata deltagarnas erfarenheter, kunska-
per och synpunkter. En av projektets viktigaste 
delar handlade därför om att finna och utveckla 
arbetssätt som gör deltagarna delaktiga i arbetet. 

Tidigt i projektet bestämdes att ta stöd av 
Emerga Institute AB för detta arbete. Tillsam-
mans med Emerga formades ett program som 
bestod av forskning, utvecklingsarbete och ge-
mensamt lärande kring mänskliga rättigheter i 
praktiken.

• Inom forskningsdelen har Emerga studerat, 
beskrivit och analyserat projektet Responderes 
arbete och ansvar för att upprätthålla mänsk-
liga rättigheter i Sverige. Detta har genomförts 
genom intervjuer med tio rättighetsbärare (pro-
jektdeltagare) och nio skyldighetsbärare (projekt-
medarbetare). Intervjuerna har sammanställts 
och analyserats i en rapport; ”Mänskliga rättig-
heter och rättighetsprinciper – Rättighetsanalys av 
mål och medel inom ESF-projektet Respondere”.

• Inom utvecklingsdelen har Emerga gett stöd 
till projektets arbete med mänskliga rättigheter 
i praktiken, med fokus på icke-diskriminering, 
delaktighet och inkludering. Utvecklingsarbetet 
har drivits med rättighetsbaserad tjänstedesign 

n Individuellt anpassat stöd

n Teamsamverkan

n Rådgivande team på 
gymnasieskolor

n Rättighetsbaserad 
tjänstedesign

n Case management (CM)

n Acceptance and Commit-
ment Therapy (ACT)                    

n Supported Education 
(SEd)

n Individual Placement and 
Support (IPS)

n Supported employment 
(SE)

n Motiverande samtal/in-
tervju (MI)

n Ett självständigt liv (ESL) 
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som utgångspunkt genom att; sätta fokusom-
rådet i relation till mänskliga rättigheter, ringa 
in utvecklingsområden, formulera insikter och 
utmaningar, söka och utveckla idéer, samt testa 
och utvärdera. 

Syftet med utvecklingsarbetet har varit att 
tillsammans utforska, förstå och komma med 
nya idéer på hur projektet kan förbättra sitt ar-
bete utifrån ett rättighetsperspektiv. Med hjälp 
av rättighetsbärare som aktivt deltog i arbetet 
kunde fokus på att utveckla en verksamhet som 
sätter människors rättigheter och tillgänglighet 
främst komma att behållas. 12-15 workshops 
genomfördes under våren och hösten 2020 med 
ett antal rättighetsbärare och skyldighetsbärare. 
Mellan varje workshop arbetade varje delprojekt 
med särskilt utvalda frågor tillsammans med 
deltagare på olika sätt. Arbetet med de olika 
workshopparna avslutades med en gemensam 
workshop med alla projektmedarbetare som 
medverkat i utvecklingsarbetet.

• Den tredje delen bestod av gemensamt lä-
rande kring samma rättighetsområde. Syftet var 
att lyfta kunskapsnivån kring rättighetsbaserat 
arbete, ta del av varandras erfarenheter och ska-
pa ett gemensamt lärande. Två lärseminarium 
och två presentationer har genomförts som vänt 
sig till alla projektmedarbetare som på något sätt 
varit involverade i projektet. 

Att ta tillvara på deltagarnas erfaren-
heter, kunskaper och erfarenheter var 
en del av projektidén.
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Sammanfattningsvis kom vi fram till att vi 
skapar delaktighet och inkludering på riktigt 
genom att:
• Öppna upp verksamheten och bjuda in rät-

tighetsbärare att påverka arbetet som påverkar 
deras vardag.
• Involvera rättighetsbärare i verksamhetens 

utveckling.
• Utgå ifrån rättighetsbäraren i planering, ge-

nomförande och beslut.
• Inkludera olika rättighetsbärare i utformning 

av verksamheten. 
• Garantera att insatser som utformas inte dis-

kriminerar rättighetsbärare.
• Se över tillgängligheten och anpassa utifrån 

olikheter. 
• Öppna upp verksamheten och visa för våra 

rättighetsbärare hur vi arbetar i olika processer. 

I praktiken har det bland annat inneburit att 
deltagarna har tyckt till om vilka aktiviteter vi 
har, hur informationen om dem ser ut och vilka 
aktiviteter de saknar. De har även reflekterat 
och kommit med synpunkter kring den doku-
mentation som förs, frågor vid inskrivning, vad 
kartläggning innebär med mera. Informations-
material har blivit tydligare, tillgängligare, mer 
inkluderande och genomsyras av respekt för del-
tagarna och deras livssituation.

Exempel på material som omarbetats eller ska-
pats tillsammans med våra deltagare:

genomförande

n Aktivitetsmeny

n Hemsidan Älv & Kust  

n Enkät inför och efter  
aktivitet

n Processkarta som beskri-
ver insatsens innehåll och 
olika faser

n Individuell planering

n Checklista – deltagarens 
behov utifrån ett helhets-
perspektiv

n Arbets- och utbildnings-
profil – att lära känna 
deltagaren utifrån ett 
helhets- och salutogent 
perspektiv

n Intervjufrågor till delta-
gare – en fördjupad bild  
av deltagarens liv

En del av dokumenten ovan finns tillgängliga 
på hemsidan www.respondere.se
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”
DELTAGARNAS UPPLEVELSE 
AV UTVECKLINGEN 
Emerga intervjuade de deltagare som medverkat 
under utvecklingsarbetet och i arbetet tillsam-
mans med projektmedarbetare i olika work-
shops. Deltagarna beskrev då att de uppskattat 
träffarna och möjligheten att få samtala, disku-
tera och beskriva. Emerga kunde konstatera att 
deltagarna var engagerade och delade med sig av 
egna erfarenheter. 

Deltagarna uttryckte sig på följande sätt kring 
processen: 

Kul, intressant, det var något nytt och annor-
lunda, förvånansvärt kravlöst och att de blivit 
lyssnade på.  

Samtliga deltagare skulle rekommendera upp-
lägget att koppla på målgruppen i utvecklings-
frågor till andra organisationer, myndigheter 
och företag. Vissa menar att det borde vara en 
självklarhet. 

Samtliga uppger också att de hoppas att deras 
deltagande kommer bidra till att någon annan 
får det bättre. 

Vidare uppger deltagarna att de känt sig del-
aktiga och inkluderade. (Intervjuer av deltagare 
i workshops – Emerga Institute AB).
       

genomförande

Framför allt det här stödet från 

handläggare. Att någon person 

stöttar mig och så, som kan 

komma in och som känner mig, 

känner till min situation och som 

kan se utifrån om det är något som 

behöver ändras på. För när jag då 

har den tryggheten kan jag foku-

sera på allt annat, när jag är trygg 

kan jag vara aktiv och fokusera på 

att utvecklas.

Projektdeltagare 
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Redan i ansökan om medel från ESF angavs 
att projektet avsåg att utveckla nya arbetsmeto-
der. Bland de nya metoderna fanns bland andra 
tjänstedesign, case management och Acceptance 
and Commitment Therapy. I de redan befintliga 
verksamheterna användes redan även andra me-
toder som vi  ville utveckla än mer. Så en del me-
toder användes innan och en del har tillkommit 
under  projektperioden. Nedan följer exempel på 
arbetsmetoder som projektet använt sig av. Dock 
har de tre olika delprojekten valt lite olika sätt 
att använda sig av metoderna.          

Dessa metoder har en gemensam nämnare; att 
alltid utgå från deltagarens specifika och indi-
viduella behov och önskningar, att lyssna aktivt 
och förutsättningslöst, att stödja deltagaren att 

hitta rätt, att bidra till att deltagaren upple-
ver ett ökat handlingsutrymme och 

därmed makt över sitt liv. 

Projektet har satsat på kompe-
tensutveckling för projekt-
medarbetarna inom tjänste- 
design och case manage-

ment. Två av samordnings-
förbunden har gett möjlighet 

för medarbetare inom projektet 
att få kompetensutveckling i ACT.

TJÄNSTEDESIGN
Tjänstedesign är ett förhållningssätt och en verk-
tygslåda där det är viktigt att utforma tjänster 
(aktiviteter och insatser) utifrån individens per-
spektiv och behov. Samskapande av lösningar 
är centralt i tjänstedesign och leder till förståelse 
för hela individens livssituation. Resultatet blir 
ett effektivare och mer ändamålsenligt utbud, 
och potentialen att få till utveckling med inno-
vationshöjd är stor.

Inom projektet har vi utvecklat tjänstedesign 
genom att koppla metoden till mänskliga rät-
tigheter, det vill säga rättighetsbaserad tjänste-
design, med särskilt fokus på deltagarnas inklu-
dering. 

CASE MANAGER
De flesta projektmedarbetare gick en grundut-
bildning i case management med efterföljande 
handledning, under det första året. 

En case manager har en koordinerande funk-
tion med ansvar för att utredning, planering och 
adekvata insatser genomförs och följs upp med 
deltagaren. Modellen betonar deltagarens egna 
önskemål och val, och inriktas på den typ av 
aktivitet som behövs för att deltagaren ska nå 
sina mål. Delprojekten har valt olika sätt att ar-
beta vidare med metoden, anpassat efter lokala 
förutsättningar och behov.

METODER

24
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ACT
Flera projektmedarbetare har getts möjlighet att 
få kompetensutveckling i form av ACT som se-
dan använts i två av delprojekten. På lite olika 
sätt, men både individuellt och i grupp. ACT är 
en beteendeterapeutisk metod som syftar till att 
hjälpa människor hitta ett förhållningssätt till 
tankar och känslor för att kunna skapa ett rikt 
och värdefullt liv. Inom ACT arbetas med accep-
tans- och mindfulnessprocesser som ett redskap 
i att öva sig i att minska impulsivt agerande på 
känslor och tankar, för att istället kunna agera 
utifrån vad situationen kräver, vad som är bra 
för oss.    

                                              

KOMPETENSUTVECKLING
Vi har genomfört ett antal dagar med kompe-
tensutveckling, workshops med mera. Detta 
redovisas nedan och finns på vår hemsida 
www.respondere.se – processkarta och årshjul:     
• Uppstartskonferens/arbetskonferens. Maj 

2019.
• Workshop förändringsteori. September 

2019.
• Utvecklingsseminarium av Emerga – rät-

tighetsbaserad tjänstedesign. November 2019.
• Arbetskonferens. December 2019.
• Utbildning case management. Januari 2020.
• Workshops av Emerga – rättighetsbaserad 

Tjänster ska 
utformas 
utifrån individens 
perspektiv och 
behov!
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• Transnationell dag. Digital konferens med fö-
reträdare från Nederländerna. Juni 2021.
• Spridningskonferens. November 2021.
• Transnationell dag. Digital konferens med fö-

reträdare från Nederländerna. November 2021.

           
INKLUDERING OCH LIKVÄRDIGHET
Projekt som beviljas stöd från ESF skall utgå från 
och aktivt arbeta med integrering av de hori-
sontella principerna; jämställdhet, tillgänglig-

tjänstedesign. Våren 2020.
• Utbildning i jämställdhet. Oktober 2020.
• Uppföljningsseminarium kring hur genomför-

andet av projektet fortgår. Oktober 2020.
• Lärseminarium Emerga – rättighetsbaserad 

tjänstedesign. November 2020.
• Information till alla i projektet kring hur Lex 

Heller ska användas. Januari 2021.
• Implementeringsdag Respondere. April 2021.
• Inspirationsdag för samtliga i projektet. Maj 

2021.

Lustfylld uppstartskonferens 
i maj 2019 där det arbetades 
i smågrupper kring specifika 
frågor. 

26
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       het och icke-diskriminering. Inför ansökan om 
ESF-stöd gjordes en grundläggande genomgång 
av vad vi ville uppnå. Mål och delmål formule-
rades och även hur de skulle följas upp genom 
statistik, enkäter och intervjuer.

Vi har inte släppt taget om dessa mål utan 
kopplat resultat och analyser till det vi ville 
uppnå. Mål och delmål har följts upp och re-
sulterat i tre rapporter, en för varje horisontell 
princip. Det finns fördelar med att skilja ut dessa 
särskilda mål för att inte tappa fokus när det 
gäller så viktiga frågor. 

JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING
De övergripande jämställdhetsmålen för projekt 
Respondere var:

• Kvinnor och män skall få en likvärdig ar-
betslivsinriktad rehabilitering, oavsett kön. 

• De som når projektet skall vara könsfördel-
ningsmässigt inom spannet 40/60. 

• Aktiviteter och metoder inom projektet skall 
verka för att kvinnor och män skall få en likvär-
dig arbetslivsinriktad rehabilitering. 

• All personal kommer från myndigheter och 
organisationer, har en väl grundad plattform 
och för en ständig kompetensutveckling inom 
jämställdhet. Det är viktigt att fortsätta att 
ha en hög kunskapsnivå i dessa frågor genom 
kontinuerlig kunskapspåfyllnad från ordinarie 

myndighet/organisation samt via insatser från 
samordningsförbunden. 

En första 4R-analys (jämställdhetsanalys) 
gjordes inför ansökan om ESF-medel. Uppfölj-
ningar har sedan gjorts vid två tillfällen under 
projektperioden, i maj och december 2020. En 
4R-rapport med analys har sammanställts efter 
ett genomfört seminarium med representanter 
från varje delprojekt, samt relevanta nyckelper-
soner med goda kunskaper om jämställdhetsin-
tegrering.

Jämställdhetsanalysen finns på vår hemsida 
www.respondere.se 

TILLGÄNGLIGHET
Det övergripande målet för projekt Respondere 
gällande tillgänglighet var: 

• Att arbetsmarknaden ska bli mer tillgänglig 
för fler personer och att insatserna leder till högre 
tillgänglighet till aktiviteter och även till arbets-
marknaden i sin helhet. 

Hur vi jobbat med tillgänglighetsfrågorna 
följdes upp i mars och november 2021. En till-
gänglighetsanalys gjordes i mars 2021 och finns 
på vår hemsida www.respondere.se
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ICKE-DISKRIMINERING
Det övergripande målet för projekt Respondere 
gällande icke-diskriminering:

• Att arbetsmarknaden blir mindre diskrimi-
nerande för fler personer, och att insatserna leder 
till högre tillgänglighet till aktiviteter och även 
till arbetsmarknaden i sin helhet. 

Projekt Respondere har haft för avsikt att ar-
beta transnationellt med Nederländerna som 
kommit långt i sitt arbete med social hållbarhet 
och socialt ansvar inom näringslivet. Då särskilt 
kring frågor om diskriminering av personer med 
nedsatt arbetsförmåga och hur det hanteras. För-
hoppningen var att det transnationella utbytet 
skulle tillföra innovativa grepp till att motverka 
diskriminering. Tyvärr kom corona-viruset i 
vägen för att utveckla detta, men ett visst trans-
nationellt utbyte med Nederländerna har vi haft.

En rapport kring analys av icke-diskriminering 
gjordes i april 2021 som följdes upp i december 
2021 och finns på vår hemsida www.respondere.
se. 

Sammantaget har arbetet med att inkludera 
våra deltagare i projektet medfört en ökad inte-
grering av jämställdhet, tillgänglighet och icke-
diskriminering. Där har till exempel rättighets-
baserad tjänstedesign bidragit stort som har sin 
utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna och 
samtliga diskrimineringsgrunder, inklusive de 
horisontella principerna.

                    

FÖLJEUTVÄRDERING 
Följeutvärdering innebär att de utsedda utvärde-
rarna är med tidigt i projektet och kan följa det 
under i princip hela projekttiden. I en del projekt 
tar man in utvärderarna för sent i projektet, så 
vårt tips är att se till att utvärderarna är på plats 
tidigt. Det har vi haft väldig nytta av under hela 
projektet. De har medverkat och bollat med oss 
kring diskussion om implementering och varit 
med och stöttat oss med olika inspel och förslag 
till förbättringar under hela projekttiden.

Utvärderarna ska kritiskt granska de metoder 
som projektet använder sig av. Vidare kopplar 
utvärderarna samman utvecklingen till projek-
tets projektteori, mål och resultat. Resultatet av 
utvärderingen presenteras i delrapporter och i 
en utvärderingsrapport. Utvärderingen ska bi-
dra till kunskap och nytta på flera olika nivåer 
genom att bedöma om insatserna varit relevanta 
och effektiva. 

Resultaten från utvärderingen ska ge under-
lag för fortsatt diskussion om vilka insatser som 
behövs utifrån strukturpåverkan och framtida 
resursfördelning vid projektets slut.

TRANSNATIONELLT ARBETE
Utifrån tidigare ESF-erfarenheter fanns inar-
betade kontakter med Nederländerna Sydväst-
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fryslan. Vi planerade ett studiebesök i 2020 som 
fick avbrytas på grund av coronaläget i Europa. 
Under våren 2021 beslöt vi om ett digitalt upp-
lägg. Primärt skulle det genomföras två möten 
där både Sverige och Nederländerna skulle pre-
sentera det arbete som pågick i respektive region, 
med målgruppen runt aktivitetsersättning och 
ungdomar med avhopp från skolorna. Vi genom-
förde presentationer på såväl strategiska som på 
utförandenivåer med möjligheter till individuella 
mötesrum. Processtöd från båda sidorna match-
ade i bästa möjliga mån deltagare med varandra.  

Erfarenheten och kontakten lade grunden för en 
möjlig framtida samverkan i framtida projekt.  

COVID-19
Under pandemin har fokus varit att stödja delta-
garna till individuellt anpassade aktiviteter och 
projektet har lyckats att hålla igång aktiviteterna 
hela tiden, med hänsyn till restriktioner. 

Kontakten med arbetsgivare har i stort sett 
fortsatt som tidigare, självklart först efter att 

Studiebesöket 
blev inte av, men 
det transnationel-
la arbetet kunde 
lösas digitalt.
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genomförande

Covid förändrade mycket för många, 
inte minst genom att fysiska möten 
ställdes in till förmån för skärmmöten. 
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man säkerställt att alla parter är positiva till pla-
neringen. Övergången till digitala lösningar för 
aktiviteter, kommunikation, stöd, uppföljning 
och planering skedde otroligt snabbt. 

Det har funnits en stor kreativitet, flexibilitet 
och stort mod hos både projektmedarbetare och 
deltagare att våga pröva nytt.

Det transnationella utbytet med Nederlän-
derna med inbokat studiebesök fick dock av-
brytas och istället har utbytet skett digitalt vid 
flertalet tillfällen.

Många branscher har fortsatt att vara igång 
under pandemin. Vi har kartlagt dem och ser 
att detaljhandel är den bransch som varit van-
ligast bland arbetsträningsplatserna. 

Oväntat positiva effekter för med-
arbetarna har varit att deltagarna 
lämnat färre återbud. En del av tids-
besparingen som uppstått har kunnat 
användas till tätare uppföljningar digitalt. 
Negativt har varit avsaknaden av interak-
tion med deltagare och kollegor, samt 
med samverkansparter.

En annan positiv effekt för 
deltagarna har varit att en del 
upplevt ett minskat utanförskap, 
då i stort sett alla människor varit 
isolerade och upplevt oro och ångest, 

och det på så sätt blivit det normala tillståndet 
under pandemin. Negativt har varit att de som 
redan tidigare mått väldigt dåligt, tenderat att 
må sämre i och med en ökad isolering. •

genomförande

Och inte var den vanliga 
arbetsplatsen heller 

särskilt välbesökt. Det 
blev till att sitta hemma 
på kammaren för 
många.
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SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÄLV & 
KUST: CONVINERE
• Tydliga processer utifrån LEAN-inspirerad 

tavla.
• Tydligare deltagareprocess och fokus på ut-

veckling/stegförflyttningar.

Hur har verksamheterna påverkats?
Under projektet har arbetsmetoder och processer  
justerats och utvecklats.

påverkan?

• Processkartan identifierar hur resurser fördelar 
sig.
• Tappar inte bort folk eller att en deltagare blir 

”fast” på ett steg.
• Jobbar mer med utveckling av teamet.
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påverkan?

• Att jobba med ACT och att få in en terapeut 
har varit bra.
• Viktigt att skilja mellan behandling och ar-

betslivsinriktad rehabilitering. 
• Viktigt att ta in hälso- och sjukvården när det 

verkligen behövs.
• Terapeut-jobbet har fått ökat fokus. Var tidi-

gare ganska splittrat.
• Från början fanns en psykolog i teamet, vilken 

jobbade mycket med behandling. Teamet ville ha 
fokus på det friska. När psykologen slutade valde 
teamet att istället att ta in en KBT-terapeut, vil-
ket varit positivt för projektet. 
        

SAMORDNINGSFÖRBUNDET INSJÖ-
RIKET: ACTivera
• Största skillnaden är att vi fått nya kompe-

tenser CM, ACT och tjänstedesign. Roller som 
vi kommer att använda och utveckla ytterligare 

efter projektets slut. CM är mycket bra! Vi har 
ju byggt vidare på befintlig verksamhet. Bra av-
stämningar med FK.  De ”murar” som funnits 
har rivits och viktigt är att vi fortsätter samar-
betet efter projektets slut för denna målgrupp.
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påverkan?

• Vi har tagit fram underlag som deltagarna fått 
vara med på att justera utifrån deras behov.
• Vi har utformat ett stödteam som är ett insats-

övergripande team till alla våra insatser i vårt 
samordningsförbund. De ska vara ett ”boll-
plank” till övriga medarbetare. I stödteamet 

FINSAM GÖTEBORG:
FRÅN SKOLA TILL ARBETSLIV
• IPS-metoden fanns tidigare men har blivit 

mer individinspirerad.
• Vi har lyckats fånga deltagarperspektiv genom 

tjänstedesign med Emerga. Har lyckats få in det 

i det ordinarie arbetet och fått en struktur ba-
serad på kontaktytorna. 
• Vi har kunnat förkorta väntetiden för delta-

gare, arbetat med några i tidigare stadium (från 
och med 16 år).

ingår CM-kompetens, ACT-kompetens och 
fysioterapeut.
• Vi har blivit bättre på att dokumentera än 

tidigare. Haft mycket nytta av RBM (föränd-
ringsteori).
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påverkan?

FÖRSÄKRINGSKASSAN
• Nära samarbete, med i processen från början, 

mer involverade.
• Individen i centrum, individens förändrings-

arbete, får vara med mer.
• Vässat arbetet, fler möten, mer delaktig i vad 

som händer.
• Man känner vilka man nätverkar med och 

som är trygga i sina grunduppdrag.
• Tillgång till samtalsstöd och 
case manager.
• Bra med parallella insatser.

Ja, vi har alla 
blivit bättre på 
att lösa våra 
uppdrag!

35
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Sedan dag ett i projektet 
har vi funderat på implementeringsdelen. 

Implementering – ett projekt som lever vidare

Implementering

Bland annat har det varit viktigt för oss att 
använda oss av de befintliga  verksamheterna 
inom förbunden hellre än att påbörja nya paral-
lella verksamheter som vid projektens slut kon-
kurrerar med samma befintliga resurser. Längre 
ned beskriver vi hur vi har arbetat med det.

Under projektets gång sker en naturlig och 
kontinuerlig implementering. Vi har under pro-
jektet fått en utökad förmåga att möta målgrup-
pen som har eller finns i  gränslandet för AE. 

Det har även varit en ständigt pågående me-
todutveckling i det operativa arbetet samt att vi 
redan från början involverat deltagarna i plane-
ring och genomförande av insatser genom meto-
den tjänstedesign som kommer att användas som 
en naturlig del i vårt fortsatta arbete.

    
Under hösten 2020 påbörjades ett grundläg-

gande arbete kring det som vi en gång skrev i 
ansökan till ESF gällande implementering. Vi 
utgick främst från det vi skrev i RBM (Results 
Based Management) samt utvärdering Delrap-

port 2 projekt Respondere som gjorts av Eva Sen-
nemark, Contextio och Jonas Huldt, Payoff. Det 
framgår tydligt av denna delrapport att, för den 
målgrupp som man arbetar med, det finns ett 
fortsatt reellt behov av att stödja målgruppen i 
alla delprojekt.

Jonas Huldt, Payoff, har varit ”bollplank” i 
diskussionerna om hur vi kan arbeta med im-

Eva Sennemark, 
Contextio.



37

Implementering

plementeringen i projektet och beskriva det i en 
handlingsplan för implementering.

Vi valde att dela upp handlingsplanen enligt 
följande:
• Fortsatt styrning och ledning efter projektets 

slut samt personalresurs att arbeta med imple-
mentering efter projektets slut.
• Gemensam implementering i de tre delpro-

jekten.
• Unik implementering för de tre olika delpro-

jekten. 
• Förslag till pilotverksamhet. 
• Metodbok.

Ett första förslag till handlingsplan skrevs 
senhösten 2020 och behandlades i Responderes 
styrgrupp. På grund av de synpunkter vi fick så 
redigerades handlingsplanen lite grand.

Under våren 2021 fick chefer och medarbetare 
svara på ett antal frågor. Vi hade också en ”Im-
plementeringsdag” i april 2021. Svaren och öns-
kemålen om fortsatt implementering formades 
sedan till den slutgiltiga handlingsplanen som 
styrgruppen tog beslut om att godkänna i sep-
tember 2021. Handlingsplanen är dock alltid ett 
”levande” dokument som kan ändras över tid. •

Jonas Huldt, 
Payoff.

”Vi tar gemensamt ansvar för resultaten av 
projekt Respondere.” Med Responderekepsen 
på kommer man ihåg helheten. 
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ord på vägen

Våra lärdomar och några ord på vägen
I vårt projekt ville vi utveckla nya metoder 
och arbetssätt, vilket vi också gjort. 

Vi ville på så vis kunna stödja unga vuxna tidi-
gare än förut, ge dem möjligheter till individuellt 
anpassade aktiviteter och hela tiden lyssna och 
ta vara på deras önskningar och behov. Utveck-

lingsarbete är dock ansträngande och tar mycket 
energi i anspråk. Utvecklingsarbete är samtidigt 
oerhört inspirerande, ger ett ökat handlingsut-
rymme och en stor arbetsglädje. Denna arbets-
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ord på vägen

glädje är viktig att vårda, men hur gör man det?
Jo, det måste ges tid och rum för reflektion och 

analys, gärna under trivsamma former. Nya idéer 
och tankar tas emot med respekt och nyfikenhet 
och alla ges möjlighet att lyssnas på, både delta-
gare och medarbetare. Ibland kanske det inte är 
möjligt att genomföra förändringar just nu, men 
projektet har verkligen präglats av nytt tänkande 
och den vision – ”Allt är möjligt” – som vi for-
mulerade tidigt i projektet, har blivit verklighet.

Corona-pandemin drabbade oss i mars 2020. 
Då hade projektet varit igång i åtta månader och 

verksamheterna kommit upp i full skala. Efter 
en kort chock-fas befarade vi att projektet skulle 
sluta i katastrof, att våra unga vuxna deltagare 
skulle drabbas mycket hårt av pandemin, att 
aktiviteter skulle ställas in och att arbetsplatser 
skulle stänga ute våra deltagare. Men trots att vi 
drabbades av pandemin, med restriktioner och 
oro hos alla, lyckades vi att hålla verksamheterna 
igång, allt för att våra deltagare skulle få fortsatt 
samordnat stöd.

Vi har funderat på vad som gjorde att pro-

Vid spridningskonferen-
sen i november 2021 
konstaterades att målen 
uppfyllts. Fler bilder från 
konferensen på nästa 
sida.
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jektet lyckades så väl, att så många unga vuxna 
deltagit, att så många börjat arbeta eller studera 
eller gjort stegförflyttningar närmare arbets-
marknaden alternativt hamnat rätt i välfärden. 
Vi är övertygade om att projektet snabbt kunnat 
ställa om, tack vare ett uppmuntrande tillåtan-
de klimat och medarbetarnas vilja att påverka. 
Kreativiteten har flödat och arbetssätten och ar-
betsmetoderna har justerats för att kunna fortgå 
under pandemin. Denna erfarenhet och lärdom 
tar vi med oss till kommande projekt, för vi kan 
nog med säkerhet befara att oförväntade saker 
kommer att dyka upp igen, om än kanske inte 
så allvarliga som pandemin.  

Vad mer är viktigt? Jo, vi har arbetat mycket 
intensivt med att utveckla våra arbetssätt och 
metoder tillsammans med våra deltagare, på 

ord på vägen

riktigt genom metoden tjänstedesign. Tidigt 
under genomförandefasen bjöds deltagare in 
för att tillsammans med projektmedarbetare 
arbeta med sådant som skulle kunna vara bättre 
för våra deltagare. I vårt projekt fick tillgäng-
lighetsfrågor ta stor plats och alla delprojekt 
har reviderat och skapat nya dokument utifrån 
den feedback som deltagarna gav. Arbetet med 
tjänstedesign har kommit för att stanna och 
kommer säkert utvecklas än mer i kommande 
projekt.

Vi har drivit ett stort projekt med många par-
ter inblandade, många personalkategorier varav 
vissa har arbetat i projektet heltid och vissa kan-
ske bara ett par timmar i månaden. Parterna 
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ord på vägen

arbetar utifrån olika lagstiftningar och uppdrag 
och förändringar sker hela tiden. Förändringar 
som alla måste förhålla sig till och göra det bästa 
av. I detta sammanhang är det värt att påminnas 
om att respekten för varandras lagstiftning och 
uppdrag måste finnas, samtidigt som det bör 
upprepas att alla medverkande behöver lyssna 
på varandra för att fatta rätt beslut och göra bra 
avvägningar framöver. 

För att vårt projekt skulle fungera smidigt, 
så att vi kunde ägna det mesta av vår tid åt och 
med deltagarna, behövdes en tydlig struktur och 
organisering. En styrgrupp som är engagerad 
och tar ansvar för projektet i sin helhet är en 
grundläggande förutsättning för ett lyckat pro-
jekt. Ordning och reda är också riktigt bra att 
ha, vad gäller till exempel ekonomi och budget, 

redovisning av olika slag, samt tidsplaner (till 
exempel årshjul). Även löpande transparent do-
kumentation är viktig. I vårt projekt har vi varit 
noga med att återkoppla sammanställningar av 
statistik som alla bidragit till att samla in. Dessa 
återkopplingar ger utrymme till reflektion och 
fortsatt utveckling av arbetet.

Det finns många fler lärdomar som vi tar 
med oss men som inte får plats här. Att ha fått 
möjlighet att arbeta i ett sådant här projekt, 
som verkligen gjort skillnad för så många unga 
vuxna, har varit en ren ynnest. Detta tack vare 
en kompetent och tillåtande ledning, fantas-
tiskt duktiga medarbetare och deltagare som 
varit modiga och beredda på att vara med och 
påverka på riktigt. •
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”Projektet har varit lyhört och visat intresse  

för att anpassa insatsen efter regler som finns  

hos den remitterande myndigheten  

– så att helheten fungerar för deltagarna.  

De flesta deltagare jag har remitterat har gjort en  

rejäl utveckling under tiden de deltagit i projektet.  

                                            Projektmedarbetare
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Vi som samverkat med varandra: 

Vi som skrivit texten till metodboken: 
Per Liljebäck, Evy Almstrand, Rick Mulder och Christina Sandgren
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röster om

projekt RESPONDERE

Hela samhället och samverkande aktörer är involverade  
och har en ökad förståelse för ungas behov.

Vi kommer in tidigare, sårbarheten minskas 
och det finns Välfungerande processer och ett upparbetat samarbete 

med hälso- och sjukVården.

Flexibilitet, trots fyrkantiga regelverk.

Vår vision säger allt: vi tar gemensamt ansvar för att unga ska ges 
möjlighet att delta i sin rehabilitering.

Insatserna utformas utifrån ungas behov, vi provar  
nytt, kreativt och jämlikt.

Våra arbetssätt har förbättrats, implementerats och spridits. Vi blir 

mallen för god samverkan, ett gott exempel för alla myndigheter.

Det ska finnas stödfunktioner som gör att alla klarar av gymnasiet. Fler val som 
ACT-terapi och nätskola. Ingen ska sitta hemma utan sammanhang.

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska socialfonden

”


