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1. BAKGRUND OCH GENOMFÖRANDE  

1.1.  OM UPPDRAGSGIVAREN OCH PROJEKTET 

1.1.1 Samordningsförbundet Stockholms stad 

Pilotprojektet FINSAM-team på vårdcentral, psykiatrin och Jobbtorg ägs av 

Samordningsförbundet Stockholm stad.  

Samordningsförbundet Stockholm stad är ett finansiellt samordningsförbund inom 

rehabiliteringsområdet som ägs av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm 

och Stockholms stad. Förbundets verksamhetsidé är att komplettera de ordinarie 

verksamheterna. Fokus ligger på att ge individer ökade möjligheter att utveckla sin 

arbetsförmåga och bli självförsörjande genom att förbundets parter gemensamt bygger mer 

strukturerade och hållbara former för samverkan, främjar metodutveckling, skapar fler aktiviteter 

och bidrar till att skapa en samverkan mellan myndigheterna som är hållbar över tid.  

Visionen för förbundet är att dessa individer ska få en ökad grad av egen försörjning och ett 

självständigt liv genom välfungerande samverkansstrukturer.  

 

1.1.2 FINSAM-team på vårdcentraler och psykiatrin  

FINSAM-team finns både på vårdcentral/psykiatrin och på Jobbtorg. Denna delrapport avser 

FINSAM-teamen på vårdcentralerna och psykiatrimottagningen.  

Bakgrunden till pilotprojektet är att det inom vården finns ett antal personer i arbetsför ålder med 

långa sjukskrivningar för komplexa besvär. De medicinansvariga läkarna behöver få större 

kunskap om vilka verktyg och insatser som kan erbjudas denna målgrupp för att hjälpa sina 

patienter mot arbete och egenförsörjning. Därför samverkar Region Stockholm med förbundets 

parter genom FINSAM-team på vårdcentralen och psykiatrin. Målet är att underlätta samarbetet 

kring patienternas rehabilitering, öka kunskapen mellan aktörerna och minska sjukskrivningarna.  

På individnivå är målgruppen sjukskrivna personer i arbetsför ålder med olika former av 

psykiska eller fysiska besvär. Flera av dem kommer att vara inskrivna på stadens 

biståndsenheter eller på Försäkringskassan, och en del även på Arbetsförmedlingen. Dessa är 

personer som är beroende av det allmänna för sin försörjning då de befinner sig långt bort från 

arbetsmarknaden. 

Pilotprojektet pågår på fem vårdcentraler och två psykiatriska mottagningar. Vårdcentralerna är 

Kista vårdcentral, Tensta Vårdcentral, Liljeholmens Vårdcentral, Skärholmens Vårdcentral och 

Hässelby Vårdcentral. De psykiatriska mottagningarna är Norra Stockholms psykiatri 
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Atlasmuren ADHD mottagning samt Psykiatrin Södra Stockholm Affektiva mottagningen Globen. 

Atlasmuren har dock ej utvärderats av VETA då verksamheten varit pausad, därmed är 

mottagningen exkluderad i denna delrapport.  

Samtliga aktörer är representerade med en handläggare i varje FINSAM-team. Kommunerna 

har med två handläggare; en från Jobbtorg och en från Försörjningsstödsenheten. Från 

vårdcentralen sitter en rehabkoordinator eller kurator som permanent teammedlem och vid varje 

möte deltar även den aktuella patientens läkare. Teamet träffas en halvdag i månaden för 

genomgång av föranmälda ärenden. Även patienten bjuds in att vara med på mötet för att öka 

möjligheten till delaktighet i sitt eget ärende. Inför mötet har handläggarna läst på om ärendet 

och tagit reda på vad varje myndighet kan göra i ärendet. På mötet presenterar handläggarna 

sina förslag och tillsammans med patienten görs en gemensam rehabiliteringsplan hos en av 

aktörerna. Det är patientens handläggare hos aktuell aktör som blir ansvarig för att 

rehabiliteringsplanen verkställs.  

Varje FINSAM-team har en egen styrgrupp med en representant från varje aktör. Styrgruppen 

träffas några gånger per halvår och diskuterar strategiska aspekter av genomförandet.  

Projektet leds av representanter från Samordningsförbundet som har en nära kontakt med 

teamsamordnarna och styrgrupperna.  

Tanken med piloten är att ca 210 deltagaren ska få ta del av ett FINSAM möte på vårdcentral 

eller psykiatrisk mottagning.  

 

1.2. OM VÅRT UPPDRAG   

VETA Advisor är ett analys- och strategiföretag som hjälper samhällsaktörer att utvecklas i takt 

med nya tider, nya utmaningar och nya möjligheter. Vi har fått i uppdrag att utvärdera 

pilotprojekten FINSAM-team på vårdcentral, psykiatri och Jobbtorg.  

VETA utgår från centrala och vedertagna utvärderingskriterier. Mer specifikt utgår utvärderingen 

från utvärderingskriterierna relevans, effektivitet, effekter och måluppfyllelse. Kriterierna 

kommer att förklaras närmare i nästa kapitel. I föreliggande delrapport kommer utvärderingen 

av FINSAM-team på vårdcentralerna och psykiatrin att presenteras. Med hjälp av 

utvärderingskriterierna kommer VETA hantera de frågor som uppdragsgivaren vill ha svar på 

genom utvärderingen.  

Uppdragsgivaren har önskat att utvärderingen ska ske på olika nivåer. 

• Deltagarnivå: Hur deltagarna har upplevt samverkan och stödet de mottagit i och med 
FINSAM mötet.  
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• Handläggarnivå: Hur FINSAM-teamen upplevt samarbetet och arbetsmiljön.   

• Styrnivå: Hur styrning och ledning har fungerat.  

Utöver de specifika frågorna för varje nivå ska utvärderingen även besvara om åtgärderna inom 
FINSAM-teamen bör fortsätta, om de behöver anpassning samt om det finns 
förbättringsåtgärder på någon nivå. 

 

1.3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  

FINSAM-team är i grund och botten ett samverkansprojekt. För att förstå hur samverkan 

fungerar mellan aktörerna måste vi först definiera vad vi menar med samverkan och förklara 

varför organisationer bör samverka med varandra.  

1.3.1 Definition av samverkan 

Det finns inte någon allmänt vedertagen definition av begreppet samverkan och därmed inte 

någon gemensam förståelse för vad samverkan skall leda till.  Vi har tagit del av forskning och 

studier som ger oss vägledning i vad det är som påverkar hur framgångsrik samverkan är.   

Danermark1 menar att samverkan alltid handlar om att man samverkar om något, dvs. att det 

finns ett objekt att samverka kring. Annars finns det ingen grund för samverkan. I FINSAM-

projektet är objektet individer och därför har vi valt litteratur som handlar om samverkan runt 

individer. 

Ofta används samverkan som ett begrepp för alla former av samverkan, samarbete, 

samordning etc., oavsett hur integrerad den är och hur den organiseras. Det finns ett flertal 

definitioner på samverkan och dessutom ett antal begrepp som är närliggande och som behöver 

sättas i relation till varandra.  

Reinholdt2 har definierat begreppen samarbete, samverkan och samordning enligt: 

Samarbete: Med samarbete menas det arbete som sker gemensamt mellan handläggare som 

möter medborgaren, exempelvis vid kartläggning av individens samlade behov. Vidare avses 

insatser som planeras tillsammans så att de koordineras rätt i tid. Det kan innebära att vissa 

insatser görs parallellt istället för i serie. Insatser planeras utifrån behov och inte utifrån de mål 

som gäller för respektive myndighet. 

Samverkan: För att underlätta samarbete behövs en samverkan mellan myndigheter på 

organisatorisk nivå, en samverkan som undanröjer hinder för samarbetet. Det kan vara att 

 
1 Danermark, 2004 
2 Reinholdt, 2009 
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stimulera de personer som bedriver samarbete genom olika incitament. Det handlar också om 

god kännedom om respektive myndighetsuppdrag och förutsättningar för samarbete. Ett 

ledarskap som kan ta hänsyn till både den egna myndighetens uppdrag och de gemensamma 

behoven är avgörande för denna samverkan. 

Samordning: I den finansiella samordningen är det individens behov och samhällets krav som 

styr resurstilldelningen. Verksamhetens uppgift är att bedöma hur de gemensamma insatserna 

gör bäst nytta för individen och samhället och att fördela resurserna till de insatser som främjar 

samarbete. 

I denna delrapport kommer vi att använda oss av Reinholdts definitioner eftersom vi bedömer 

att den passar bäst för ett projekt som FINSAM-team.  I projektet arbetar flera aktörer 

tillsammans på flera olika nivåer och det är då rimligt att vi utgår från en definition som passar 

väl in på vad projektet förväntas åstadkomma. 

1.3.2 Varför samverka?3 

Offentlig förvaltning blir allt mer sektoriserad eftersom kravet på specialisering och 

specialistkompetenser ökar i respektive myndighet. Specialiseringen är i sig inte något negativt 

eftersom avancerad kunskap syftar till att ge bättre service till medborgarna men ofta på 

bekostnad av en helhetssyn på individen. Om individen är i, eller upplever sig vara i, ett 

utanförskap krävs ofta lösningar över flera myndighetsgränser men specialiseringen riskerar 

dock att leda till revirtänkande som innebär att personal i de olika myndigheterna har svårt att 

se hur det egna arbetet hänger ihop med andras insatser.  Den finns en risk att individer hamnar 

mellan stolarna och att de upplever att myndigheter inte svarar upp mot deras behov. Man kan 

säga att specialisering och sektorisering både innebär ett ökat oberoende mellan myndigheter 

och ett ökat ömsesidigt beroende. För att effektivare utnyttja de resurser och kompetenser som 

finns och för att kunna ge service av god kvalitet, krävs samverkan.    

1.3.3 Hinder och framgångsfaktorer för samverkan4 

Det finns ett antal viktiga faktorer som påverkar hur väl samverkansarbetet fungerar. Ett hinder 

är om samverkanstanken utgår utifrån den egna myndighetens behov och inte individens behov 

av att olika aktörer samverkar. Detta kan bero på att de olika samverkande organisationerna 

har olika mål med samverkan och att det råder en bristande flexibilitet inom och mellan de olika 

organisationerna, vilket försvårar arbetet med individer. Ytterligare ett hinder är när samverkan 

utgår från personliga relationer, snarare än att det finns en tydlig organisatorisk struktur för 

samverkan. Detta kan ske när de samverkande parterna saknar tillräcklig kunskap om 

respektive parts verksamhet. Samverkan blir i dessa fall sårbar för att nyckelpersoner byter jobb 

och det inte finns en tydlig rutin för den som ska ta över arbetet. Samverkan kan också hindras 

 
3 Detta avsnitt bygger, där inte annat anges, på Danermark, 2009, Fridolf, 2004, Jensen & Trägårdh, 2012,  
4 Detta avsnitt bygger, där inte annat anges, på Danermark, 2004,Danermark, 2009, Fridolf, 2004, Jensen & Trägårdh, 2012, Josefsson, 2007 
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av lagar, regler och styrsystem men också av kulturella orsaker, som t.ex. organisationskultur 

och olika kunskapstraditioner. Även ekonomiska orsaker kan utgöra hinder för samverkan. För 

en framgångsrik samverkan är det viktigt att dessa olika hinder kan identifieras och hanteras.  

Samverkan utvecklas bäst då de olika aktörerna anser att de har en jämbördig ställning. Om 

någon part anser sig ha tolkningsföreträde, bättre kunskap och en mer utvecklad föreställning 

om individen och dennes problem finns en risk att det uppkommer en maktförskjutning mellan 

aktörerna. Detta i sin tur kan leda till att den ena aktören tar över den bild som aktören med 

tolkningsföreträde har, i stället för att nya arbetssätt i samverkan utvecklas. 

Viktiga faktorer för en framgångsrik samverkan är att det finns redskap för styrning, struktur och 

för samsyn. Med styrning menas till exempel att det krävs engagemang och styrning på samtliga 

ledningsnivåer. Ledningen måste bland annat legitimera den samverkan som ska ske på lägre 

nivåer och efterfråga information om hur arbetet utvecklas. Det krävs också en gemensam 

målbild som är överordnad den egna organisationens mål, samt att aktörerna har en löpande 

diskussion om vad en lyckad samverkan är med utgångspunkt i systematiska uppföljningar av 

arbetet.  

Struktur innebär att det är viktigt att man gemensamt identifierar målgrupper och 

problemområden och vilken roll de olika aktörerna har. Det handlar också om att man har tydliga 

rutiner för samverkan och en närhet mellan operativa och strategiska parter. Viktiga verktyg för 

att kunna bygga en struktur för samverkan är t.ex. att det finns ett avtal mellan samverkande 

verksamheter kring mål, ansvar och uppföljning, att det finns riktlinjer kopplat till de olika rollerna 

och att det finns handlingsplaner för det konkreta arbetet. Även särskilda 

samordningsfunktioner/-roller kan behövas där samordnaren har mandat från de olika aktörerna. 

Vidare är det viktigt att de som samverkar har den kompetens som krävs t.ex. att förstå sin roll, 

arbeta med mål, metoder och uppföljning. För att kunna utveckla samverkan krävs 

sektorsövergripande möten där alla som berörs deltar, där innehållet och slutsatserna från 

dessa möten dokumenteras.  

Att det finns en samsyn framhålls som en tredje viktig punkt och det betyder bland annat att de 

berörda aktörerna har kunskap om varandras verksamheter och har en samsyn kring själva 

problemet. Det krävs också att man har ett kontinuerligt och aktivt arbete med samsynsfrågor, 

en medvetenhet om att samverkan kan leda till konflikter samt en förmåga att hantera dem och 

slutligen en öppen och prestigelös kommunikation. Kopplat till det den öppna kommunikationen 

är det också viktigt att aktörerna har gemensamma begrepp och en samstämmig syn på arbetet.  

Samsynen måste omfatta alla nivåer, inklusive ledningsnivån, och det måste vara tydligt att 

ledningen ger stöd och mandat till samverkansarbetet. Att kontinuerligt arbeta med 

metodutveckling är en nödvändig del i en strategi för samverkan.  

Att följa upp och utvärdera arbetet är viktigt för att samverkan ska utvecklas. Det är ledningens 

ansvar att efterfråga denna uppföljning.  Uppföljningen bör vara gemensam för de samverkande 
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aktörerna, vilket förutsätter att de olika aktörerna systematiskt dokumenterar hur de arbetar med 

samverkan.  

 

 

1.4. ANALYSRAMAR 

1.4.1 Samverkansanalys 

Utifrån de teoretiska utgångpunkterna har vi tagit fram en analysram för att analysera resultaten 

gällande samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, vårdcentralerna och 

stadsdelarna inom FINSAM-projektet. Tidigare forskning har visat på tre viktiga förutsättningar 

för en framgångsrik samverkan – styrning, struktur och samsyn. Inom dessa tre förutsättningar 

kan vi fånga upp en bredd av aspekter för en framgångsrik samverkan på flera nivåer. 

Samverkan inom FINSAM-team sker mellan flera olika verksamheter och på både handläggar- 

och chefsnivå. Dessa förutsättningar för samverkan gör att en analys med begreppen styrning, 

struktur och samsyn blir fruktbar. För varje samverkans-förutsättning har vi tagit fram indikatorer 

för att på det sättet kunna ta reda på om förutsättningarna för en god samverkar existerar mellan 

aktörerna inom projektet. 

När det kommer till styrning kommer vi att undersöka om aktörerna har samma mål med 

samverkan, om de har identifierat målgruppen och problemområdet, om det finns en närhet 

mellan operativa och strategiska frågor i samverkan. Det är viktigt att se om det finns en 

samordnare som kan röra sig mellan alla nivåer och om det sker löpande diskussioner kring 

projektmål, metoder och visioner bland alla parter på samtliga nivåer. 

För att ta reda på hur strukturen ser ut i samverkan mellan FINSAM-aktörerna kommer vi att 

undersöka om det finns tydliga definitioner av vilken målgrupp man vänder sig till, vilken roll de 

olika aktörerna har, om det finns tydliga rutiner för samverkan och om det sker systematiska 

uppföljningar av respektive aktörs arbetssätt.  

Slutligen kommer vi att titta på huruvida det finns samsyn i samverkan genom att undersöka om 

de berörda aktörerna har kunskap om varandras verksamheter, om deras upplevelse är att 

samverkan är jämbördig, om de använder samma begrepp, om det finns en samstämmig syn 

på arbetet, om det finns ett kontinuerligt och aktivt arbete med samsynsfrågor, om det finns 

medvetenhet om att samverkan kan leda till konflikter samt förmåga att hantera dem samt om 

aktörerna har en öppen och prestigelös kommunikation.  
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Tabell 1. Förutsättningar för samverkan och frågeområden.   

Viktiga förutsättningar för samverkan  Frågeområden 

Styrning - Gemensamt mål med samverkan 
- Identifikation av 

målgruppen/problemområden 
- Närhet mellan operativa och strategiska 

frågor 
- Samordnare i en nyckelroll som kan röra sig 

mellan alla nivåer 

- Löpande diskussioner av kriterier för lyckad 
samverkan, bland alla parter och på alla 
nivåer, projektmål, visioner och metoder 

Struktur - Tydliga definitioner av vilken målgrupp man 
vänder sig till 

- Vilken roll de olika aktörerna har 
- Tydliga rutiner för samverkan 

- Systematiska uppföljningar av respektive 
aktörs arbetssätt 

Samsyn - De berörda aktörerna har kunskap om 
varandras verksamheter 

- Upplevelse av jämbördig samverkan. Har 
någon aktör tolkningsföreträde? 

- Gemensamma begrepp 
- Samstämmig syn på arbetet 
- Kontinuerligt och aktivt arbete med 

samsynsfrågor 
- Medvetenhet om att samverkan leder till 

konflikter och förmågan att hantera dem 
- Öppen och prestigelös kommunikation 

 

1.4.2 Utvärderingskriterier 

Förutom att analysera samverkan inom projektet har vi även undersökt hur FINSAM-team på 

vårdcentralen har genomförts. I en utvärdering är det inte bara viktigt att se på̊ om 

verksamhetens måluppfyllelse är tillfredsställande, det ska också̊ vägas in om målen var 

relevanta, om målen uppnåddes på̊ ett ändamålsenligt sätt eller om det kunde ha gjorts 

snabbare eller bättre på̊ annat sätt och så vidare. För att täcka in samtliga delar används en 

analysram som baseras på̊ följande vedertagna utvärderingskriterier;  
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• Relevans – är projektet relevant ur olika målgruppers perspektiv (deltagare, FINSAM-
team, styrgrupp, samhället), motsvarar aktiviteterna målgruppernas behov och hur 
förhåller sig projektet och dess aktiviteter till de uppsatta målsättningarna?  
 

• Effektivitet – hur projektet har genomförts och organiserats, vad man rent konkret har 
genomfört, om det fungerat ändamålsenligt och på̊ vilket sätt det påverkat verksamheten 
och bidragit till direkta resultat?  
 

• Effekter – vad man på̊ längre sikt uppnår genom insatserna, t.ex. ökade kunskaper om 
aktörernas uppdrag, nya arbetssätt för att öka sysselsättningsgraden för målgruppen 
och färre sjukskrivningar.  
 

• Hållbarhet – om de resultat och effekter som uppnås framstår som hållbara över tid och 
omvärldsförändringar, t.ex. om nya metoder integreras i ordinarie verksamheter.  
 
 

1.4.3 Förändringsteori 

Tillsammans med projektledningen på Samordningsförbundet har VETA tagit fram en 

förändringsteori för projektet som ligger till grund för utvärderingen. Förändrinngsteorin bygger 

på de aktiviteter som genomförs inom projektet, vilka mål projektet har på lång- och kort sikt 

och vila samhällseffekter man vill uppnå.  

Figur 1 En förändringsteorikedja 

 

 

Om de planerade aktiviteterna genomförs på ett tillfredställande sätt och leder till de önskvärda 

direkta och långtgående resultaten bör projektet även bidra till effekterna på lång sikt.  

Förändringsteorin för delprojektet vårdcentraler och psykiatrin har tagits fram på två nivåer, 

individnivå och organisationsnivå. 

Förändringsteorin på individnivån visar vilka aktiviteter som deltagarna i projektet kommer att ta 

del av, och vilka som är de önskvärda resultaten hos de deltagande individerna på kort och lång 

sikt:  

Aktiviteter Direkta resultat Resultat på längre sikt Effekter på lång sikt 
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Figur 2 Förändringteori individnivå

 

Förändringsteorin på organisationsnivå visar vilka aktiviteter FINSAM-teamen och 

styrgrupperna kommer ta del av, samt vilka resultat på kort och lång sikt man vill uppnå på 

organisationsnivå.  

Figur 3 Förändringteori organisationsnivå 
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Själva utvärderingsmodellen bygger på bidragsanalys som grundas på ovan presenterade 

utvärderingskriterier samt förändringsteorierna och har följande logik;  

om förändringsteorin är relevant (=stämmer överens med projektets och programmets mål vilka 

i sin tur stämmer med tidigare erfarenhet och forskning), 

om insatserna i projektet genomförs med hög kvalitet,  

om det är möjligt att fånga effekter på kort och medellång sikt och om inga alternativa 

förklaringar till effekterna kan finnas (omvärlden),  

då är det sannolikt att projektet har bidragit till de effekter som satts upp och som återspeglas i 

förändringsteorin. Bidragsanalysen söker alltså orsakssammanhang och avgörande händelser.  

För att kunna genomföra en bidragsanalys behöver vi alltså utgå från projektets förändringsteori 

och utifrån samla data som kan ge oss svar på utvärderingsfrågorna. 

1.4.4 Indikatorer  

För att kunna besvara utvärderingsfrågorna och fånga upp väsentliga utmaningar och 

framgångar i projektet har VETA tagit fram indikatorer utifrån utvärderingskriterierna och 

förändringsteorin. Liksom förändringsteorin är indikatorerna uppdelade på individnivå och 

organisationsnivå. Läst från höger till vänster visar varje indikatortabell vilken källa eller 

informant som ska förse oss med information, vilken indikator vi undersöker, vilket 

resultatindikatorn mäter, och vilket målresultatet väntas uppfylla. Tabellerna är uppdelade efter 

de fyra utvärderingskriterierna och återfinns i appendix.  
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1.5. GENOMFÖRANDE 

1.5.1 VETA:s arbete under våren 2019 

Utvärderingen har genomförts under våren 2019. Den innehöll följande delar: 

Semistrukturerade intervjuver med totalt 13 deltagare. I Tensta kom en person på intervju som 

inte hade deltagit på något FINSAM möte då han fått arbete innan tiden för mötet ägde rum. 

Deltagarna vi pratade med hade en varierad bakgrund när det kommer till hur länge de varit 

sjukskrivna och vilket ursprung de hade. De flesta var över 45 år gamla.  

Deltagare Kista 2 

Deltagare Tensta  3 (4) 

Deltagare Hässelby  3 

Deltagare Skärholmen  2 

Deltagare Liljeholmen 2 

Deltagare Globen  1 

Fokusgrupper med FINSAM-teamen. Vi träffade alla teamen som var med i utvärderingen och 

intervjuade dem i grupp, det var vårdcentralerna i Tensta, Kista, Liljeholmen, Skärholmen och 

Hässelby samt Affektiva mottagningen i Globen. Fokusgrupperna var semistrukturerade med 

förberedda frågor som handläggarna fick diskutera med varandra.  

Telefonintervjuer med samtliga styrgrupper, totalt 21 personer. Vi genomförde enskilda 

semistrukturerade telefonintervjuer med fokus på relevans, styrning och ledning med alla 

representanter som satt i styrgrupperna för de olika teamen på vårdcentral och psykiatrin. 
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2. RESULTAT   

I detta kapitel beskriver vi resultat med utgångspunkt i den datainsamling som genomförts och 

i relation till projektets målsättningar. 

2.1. RESULTAT PÅ INDIVIDNIVÅ  

I denna del presenteras resultatet från intervjuerna med deltagare. Resultaten redovisas efter 

utvärderingskriterierna och slutligen sammanfattas de viktigaste slutsatserna kring 

individresultaten.  

2.1.1 Resultat på individnivå utifrån de fyra utvärderingskriterierna. 

Relevans 

Har deltagaren fått en insats utifrån sitt eget behov som ska leda individen framåt i processen 

mot självförsörjning? 

Av de tretton deltagare vi intervjuade skiljde det sig åt i vilken grad deltagarna förstod varför de 

hade blivit erbjudna ett FINSAM möte. Vissa kunde redogöra för sin egen sjukdomsbild och 

arbetssituation och koppla det till anledningar till att de deltog på mötet. Dessa personer hade 

förväntningar på att få samordnad hjälp för att kunna erhålla ett jobb. 

Andra deltagare hade inte förstått vad mötet gick ut på och gick dit för att de blev kallade. Flera 

var även förvånade över antalet personer på mötet, de hade inte förtstått att ett flertal personer 

från olika myndigheter skulle medverka på mötet.  

”Jag visste inte varför jag skulle gå på det mötet, läkaren ringde och sa att vi ska gå på det mötet, 

att de skulle kolla på min förmåga eller nånting sånt.” 

Av de deltagare som inte till fullo hade förstått varför de blivit kallade på ett Finsam-möte hade 

flertalet begränsad språkkunskaper i svenska. Dessutom har det framkommit att deltagare med 

svenska som modersmål hade i högre grad en bättre förståelse av vad som hade hänt på 

FINSAM-mötet och vilka insatser som rekommenderades på mötet.  

Är projektet relevant utifrån deltagarens perspektiv och projektets aktiviteter motsvarar 

deltagarens behov? 

Då flera deltagare inte förstod varför de blev kallade på FINSAM-möte hade de inga 

förväntningar på mötet. Inte heller merparten av de som hade en bättre förståelse av vad som 

skulle hända på mötet kunde uppge vilka förväntningar de haft inför mötet. Detta berodde till 

stor del på att de hade lågt förtroende för myndigheterna och på att dessa skulle kunna hjälpa 
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dem efter lång tid i arbetslöshet och/eller sjukdom. Ett mindre antal deltagare hade haft 

förväntningar inför mötet, antingen på att de skulle få hjälp att hitta jobb, eller att läkaren skulle 

hjälpa dem att prata med Försäkringskassan så att de kunde få sjukersättning.  

Flera deltagare upplevde att det fick viss information på mötet om vidare planering, men som 

sedan inte slog in när ärenden hamnade hos deltagarens handläggare på den ordinarie 

verksamheten, antingen för att de rann ut i sanden på grund av långsamma processer, eller för 

att handläggaren i verksamheten (som inte medverkar i Finsam-teamet) avslog det förslag som 

FINSAM-teamet kommit fram till. Detta gjorde att dessa deltagare kände sig lurade utifrån vad 

som utlovats efter FINSAM-mötet.  

”På mötet blev jag lovad att soc skulle hjälpa mig med halva hyran och hjälpa mig lite, och i rummet 

var de jätteglada. För just där och då gick jag på antidepp. Ganska snabbt efter kom två tjejer från 

socialen hem till mig. Det var ett trevligt besök. Men sen fick jag ett brev med avslag. Bara brev, 

inget samtal eller förklaring.”  

Flertalet av de deltagarna har många gånger även haft felaktiga förväntningar på mötet. De har 

trott att de ska få sjukersättning eftersom Försäkringskassan är med på mötet, men blir besvikna 

och frustrerade när de inte får det och det istället ställs krav på dem (enligt FINSAM-teamen). 

Några deltagare vi pratat med bekräftar besvikelsen när de själva upplever att inte kan arbeta 

på grund av sin sjukdom, men där de ändå blir rekommenderade olika typer av 

arbetsmarknadsinsatser på deltid. Dessa individer känner inte att de har fått insatser utifrån sitt 

eget behov.  

”Min läkare förstörde allt, kom dit och sa att hon inte hade anledning att sjukskriva mig men det var 

hon som kallade till mötet. Det blev chock för alla. Hon sa inte detta till mig.”  

Genomförande 

Snabbare kontaktvägar och kortare handläggningstider. 

Samtliga handläggare ska ha läst på om ärendet innan FINSAM-mötet. Det innebär att alla 

parter är delaktiga i ärendet och utifrån vad respektive aktör kan erbjuda får individen en insats. 

Eftersom handläggarna är samlokaliserad på mötet går det snabbare att gå igenom varje aktörs 

möjligheter för att ta fram en plan för individen än om detta hade skett via mail eller telefon 

mellan myndigheterna/vård/kommun. Samtliga deltagare på mötena ska ha fått en 

rehabiliteringsplan enligt FINSAM-teamen. När vi pratar med deltagarna känner dock inte alla 

till sin egen plan.  

Har du fått en gemensam rehabiliteringsplan för de olika myndigheterna? ”Nä, jag vet inget om det. 

Jag fick tips om vad jag kan tänka på.”  
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Har deltagaren fått en insats utifrån sitt eget behov som ska leda individen framåt i processen 

mot självförsörjning? 

Alla deltagare vi har intervjuat har deltagit på ett FINSAM-möte. De flesta uppger att det var lite 

jobbigt att det var många personer som medverkade på mötet. Mer än hälften tyckte dock att 

de vande sig och att det gick bra eftersom handläggarna var öppna och trevliga. Något färre än 

hälften upplevde att mötet var jobbigt hela tiden då de inte är vana vid så mycket folk. Ett fåtal 

deltagare upplevde att de fick sitta och vänta länge utanför mötesrummet. När de väl blev 

välkomna in upplevde de att FINSAM-teamet redan fattat beslut och att de själva inte fått vara 

med i diskussionen om vad som skulle hända.  

Får de individer som inte kan arbeta rätt typ av ersättning? 

Handläggarna uppger att i några få fall har de genom mötet upptäckt patienter som fått fel typ 

av ersättning, eller är inskrivna på fel myndighet. Då har de enkelt kunna åtgärda det och ge 

individen rätt typ av ersättning.  

Har projektet genomförts och organiseras på ett sätt som upplevs som positivt för individen? 

Även om flera deltagare har känt sig stressade av att att ett stort antal personer har medverkat 

på mötet upplever flera av dem att handläggarna i FINSAM-teamet varit engagerade. 

Deltagarna känner sig i många fall lyssnade på och har tyckt det varit positivt att alla personer 

varit där och lyssnat på dem. De som inte har haft en positiv känsla på mötet är i de flesta fall 

samma personer som har haft förväntning på sjukersättning. I enstaka fall har deltagarna känt 

att framförallt handläggarna från Försäkringskassan varit kyliga emot dem, och i vissa fall även 

läkaren som inte hjälpt patienten på det sätt patienten hade önskat.  

”I teamet kände jag att det var en bra uppslutning, vad kul att det var här för mig. Det här är det bästa 

jag har varit med om. Att man visar i första hand att man kan hjälpa till, att man kan ge stöd, att det 

inte är konstigt med det här kontaktnätet.” 

När vi frågar deltagarna vad som var bra med mötet är att bli lyssnad på det vanligaste svaret. 

Det är dock flera (majoritet av de som intervjuats) som inte kan svara på vad som var bra med 

mötet. De upplever inte att det lett till någonting nytt. Antingen för att det som bestämdes på 

mötet inte slagit in, eller för att de haft andra önskningar och förhoppningar om vad mötet ska 

resultera i. 

”Jag känner att jag inte har fått nånting, nyttig eller vad man ska säga. Jag trodde att jag skulle få en 

bedömning som passar mig. Om jag hade vetat innan hur det skulle bli skulle jag inte ha gått. För det 

spelade ingen roll, slöseri med tid.” 
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Måluppfyllelse och effekter 

Deltagarna som varit med i projektet har fått en rehabiliteringsplan, oftast hos någon av de 

medverkande aktörerna. I flera fall har den föreslagna insatsen inte godkänts på aktuell 

kommun eller myndighet, i dessa fall har teamet kunnat gå igenom ärendet igen. För att teamet 

ska återuppta ärendet har det dock krävts att rehabkoordinator följer upp patienterna eller att 

patienten själv kontaktar rehabkoordinatorn.  

Vi har fått flera exempel på när de planerade aktiviteterna inte har genomförts av den 

verksamhet som ansvarat för verkställandet av beslutad aktivitet. Antingen på grund av avslag 

av förslag på insats/aktivitet, eller att processen har avstannat på grund av hårt belastade 

arbetsplatser. Om deltagaren själv inte har tagit initiativ och kontaktat rehabkoordinatorn, vilket 

de flesta inte har, har ärendet stannat av.  

”Mötet var helt okej, men efteråt har allt tagit tid och det har inte hänt något.” 

Vi har väldigt få exempel på deltagare som har gått vidare till jobb. Många vill jobba men har 

svårt att hitta tjänster som de klarar av med sina psykiska eller fysiska besvär. En kvinna vittnar 

om att hon fått flera intervjuver för extratjänster, men att när dessa försvann var det ingen som 

ville anställa henne.   

”I slutet på förra året i december var jag på tre intervjuer, det gällde extratjänster. Men sen tog de ju 

bort det där och det gick jäkligt svårt, så då var jag ju inte intressant längre. Så länge de kan få en 

gratis, då duger det.” 

Hållbarhet 

Har insatsen påverkat deltagaren långsiktigt? 

Vissa av deltagarna tycker att information de har fått på Finsam-mötet har varit bra för att kunna 

gå vidare i jobb. Men flera av deltagarna som vi har pratat med upplever inte att FINSAM-mötet 

har påverkat deras framtidsutsikter.  

”Mötet var bra. Just att det händer någonting. Innan var jag totalt ovetande om nånting, men på mötet 

fick jag lite ljus i tunneln. Att någon tog tag i mitt ärende och kollade.” 

2.1.2 Sammanfattande av slutsatser individnivå  

Av de deltagare som vi har pratat med är det endast några få som gått vidare till jobb. I de flesta 

fall har deltagarens stegförflyttning varit begränsad, till största del verkar det bero på att de 

planerade insatserna inte verkställs hos den ansvariga aktören. Handläggarna i teamet vittnar 

om att detta är ett av projektets största utmaningar och att det till stor grad beror på att de som 

ingår i FINSAM-teamet och/eller medverkar på mötet inte har något beslutsmandat i de ärenden 

som behandlas på mötet. Därför blir individens plan avhängig en annan handläggare som kan 

komma att tolka situationen annorlunda från den handläggaren som var med på Finsam-mötet.  
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I några få fall har deltagarna hört av sig till sina rehabkoordinatorer för att deras process 

avstannat. När så har skett har teamet kunnat återkomma till ärendet för att hitta nya lösningar, 

eller stämma av med individens handläggare. Detta ställer dock krav på att deltagarna ska vara 

drivna, vilket många ur målgruppen inte är. En strukturerad uppföljning av hur det går för 

deltagarna efter FINSAM-mötet saknas.  

Vidare kan vi konstatera att många av de deltagare som vi intervjuat inte varit tillräckligt 

förberedda inför sitt FINSAM-möte. De har således haft begränsade förväntningar, eller haft fel 

förväntningar på vad mötet innebär och kan tänkas leda till. Vissa uppger att de blivit förvånade 

över hur många personer som var på mötet, de hade förväntat sig att endast läkaren och 

Försäkringskassan skulle vara på plats. Detta är ytterligare ett tecken på att deltagarna inte har 

förstått vad mötet går ut på.  

Vi kan se ett samband mellan deltagarnas upplevelse om projektet uppfyller deras behov, om 

de förstår insatsen och om de förstår vad som förväntas av dem inom insatsen. De som har 

förstått syftet med mötet och varför de är där har i högre grad upplevt att projektet uppfyller ett 

behov för dem och vilka krav de måste uppfylla för att ta del av insatserna som mötet genererar. 

VETA upplever att de deltagare som har svenska som modersmål eller pratar svenska bra i 

högre grad har förstått syftet med mötet. Detta indikerar att mötet och informationen som föregår 

mötet inte anpassas efter deltagarens behov och kapacitet.  

Ytterligare indikatorer på att mötena inte träffar rätt utifrån deltagarnas behov är när deltagarna 

har haft helt fel förväntning på till exempel sjukskrivning. VETA tror dock inte att detta betyder 

att FINSAM-mötena är irrelevant för deltagarna, utan snarare att det inte fått eller förstått 

tillräckligt inför mötet. I de fall deltagaren har förstått syftet med mötet noterar vi att de även 

förstår hur insatserna som bestäms på mötet kan hjälpa dem, och vilka krav som ställs på dem 

själva för att de ska kunna närma sig arbetsmarknaden.  

Handläggarna i teamen uppger att samtliga deltagare fått en rehabiliteringsplan efter mötet. Vi 

har ingen anledning att ifrågasätta detta. Dock är det flera deltagare som uppger att de inte vet 

om de har en rehabiliteringsplan eller liknande. Det tyder på att teamen inte lyckats med att 

involvera dessa deltagare i sina egna processer.  

 

 

 



 
17 

17 

2.2 RESULTAT PÅ HANDLÄGGARNIVÅ   

I denna del presenteras resultatet från intervjuerna med FINSAM-teamen. Resultaten redovisas 

efter utvärderingskriterierna och slutligen sammanfattas de viktigaste slutsatserna på 

handläggarnivå. 

2.2.1 Resultat på handläggarnivå utifrån de fyra punkterna i analysramen.  

Relevans 

Är syfte, roller och förväntningar tydliga för personalen? 

Samtliga team har en gemensam syn på att syftet med FINSAM-mötet är att hjälpa individen att 

komma till egen försörjning.  

Majoriteten av teamhandläggarna tycker dock att det har varit otydligt om vad som förväntas av 

dem från hemorganisationen. Till exempel nämner flera handläggare på Arbetsförmedlingen att 

deras kollegor tror att de kommer ta över deras ärenden om de för upp det till FINSAM. Även 

teammedlemmar från vissa vårdcentraler upplever att deras kollegor förväntar sig att de ska ta 

över deras patienter om de får ett FINSAM-möte. Handläggarna från socialtjänsten upplever att 

det har mer utrymme att vara flexibla och många gånger tar de över sina kollegors ärenden för 

att få in dem i FINSAM.  

Vidare upplever handläggarna att deras uppgifter i teamet har varit otydliga i början av projektet. 

Teamen har under tidens gång skapat sina egna rutiner och arbetssätt. Det skiljer sig dock till 

vilken grad teamen dokumenterar sina arbetssätt. På Liljeholmen har man tagit fram checklistor 

och dokumenterar sina rutiner. På Psykiatrin Södra Stockholm Affektiva mottagningen Globen 

följer man upp ärendena men främst för de som fortfarande är inskrivna på mottagningen. En 

systematisk dokumentation saknas överlag och särskilt i övriga team.  

Är projektet relevant utifrån personalens perspektiv? 

Handläggarna i teamen uppger att det finns ett stort behov inom samtliga verksamheter att få 

mer detaljerad kunskap om hur övriga aktörer arbetar. Framförallt handläggarna på 

Arbetsförmedlingen ser ett växande behov av samverkan efter deras omorganisering. 

Emellertid upplever majoriteten av teamen inte att behovet av stöd för målgruppen uppfylls 

genom FINSAM-teamen på vårdcentralerna eftersom rekryteringen av deltagare blir begränsad 

till vilken vårdcentral som individerna är listade på.  

Även handläggarna från Jobbtorg upplever att deras upptagningsområde för deltagare som 

skulle vara aktuella för möten är mycket större än vad FINSAM på vårdcentral/psykiatrin tillåter. 
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Flera av handläggarna från Jobbtorg upplever att det sällan har något att tillägga på mötena då 

aktuella deltagare vars ärende diskuteras inte är aktuella för dem.  

Flertalet av handläggarna från Socialtjänsten/Försörjningsstöd menar att projektet är relevant 

och att samverkan är väldigt viktig, men utifrån deras verksamhes utmaningar och behov är 

FINSAM-teamet/projektets målgrupp inte den som i högst grad är i behov av stödet som erbjuds.  

De känner sig frustrerade över att de inte kan lyfta mer komplexa och svåra ärenden i FINSAM 

och få hjälp av övriga aktörer i de ärenden som de har svårast att komma vidare med.   

Bland handläggare från Försäkringskassan ser man FINSAM-teamen mer som ett 

informationsforum än samverkan eftersom individens handläggare inte är på plats och kan fatta 

beslut. De flesta av Försäkringskassans handläggare ser syftet med sitt deltagande och förstår 

att de andra aktörerna vill ha med dem, men de upplever att det för Försäkringskassans del inte 

är lika relevant som för de övriga aktörerna. De menar att de redan har tillgång till andra 

mötesplatser med till exempel vården och Arbetsförmedlingen när behov uppstår.  

Rehabkoordinatorerna, kuratorerna och läkarna på vårdcentralerna och psykiatrin är de som 

har upplevt störst nytta från FINSAM. De flesta deltagarna plockas in i projektet från vården och 

läkarna får hjälp av övriga aktörer att hitta alternativ till fortsatt sjukskrivning.  

Teammedlemmarna är överens om att det är ytterst relevant att mötas fysiskt och sitta 

tillsammans en gång i månaden. Det hade inte gått att uppnå samma förståelse för varandras 

uppdrag, möjligheter och begränsningar i dialog via mail och telefon. Handläggarna tycker att 

en av projektets största vinster är att de har lärt sig väldigt mycket om varandras uppdrag och 

verksamheter, något vi kommer gå in närmare på under avsnittet om måluppfyllelse och effekter 

i föreliggande rapport. Däremot har de enskilda handläggarna, rehabkoordinatorerna och 

läkarna som sitter i teamen svårt att sprida information om övriga verksamheter i sina egna 

organisationer. De flesta har presenterat FINSAM för sina kollegor på olika typer av möten, och 

försöker tipsa om remittering till projektet. Men trots det upplever teamhandläggarna att 

kunskapen om projektet och om samarbetsaktörerna är begränsad i organisationerna. 

Handläggarna tror att det till stor del beror på hög arbetsbelastning och stor omsättning av 

personal.  

Den höga personalomsättningen påverkar även teamen när handläggarna som jobbar i 

FINSAM-teamet byts ut. Detta har upplevts som en utmaning av teamen som måste lära upp 

nya kollegor. Särskilt i början av projektet innan alla strukturer och rutiner hade kommit på plats 

var det en fördel att vara samma handläggare på varje möte för att finna fungerande arbetssätt 

istället för att gå igenom allt från grunden varje gång. När vi träffade teamen hade de flesta 

utvecklat bra arbetssätt och upplevde även att det var lättare att hantera när handläggare byttes 

ut.  

På grund av hårt belastade aktörer anser handläggarna i teamen att projektet i låg grad leder 

till avlastning för personalen i sin nuvarande form. Det är väldigt få deltagare i projektet jämfört 
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med volymerna som de olika organisationerna handskas med. Det har även varit svårt för 

handläggarna att följa upp deltagarna från FINSAM och ta reda på hur det gått för dem. Däremot 

tror handläggarna att om de jobbar in rutinerna kan FINSAM leda till en bättre arbetsmiljö inom 

respektive organisation. Detta kan bli särskilt påtagligt om individer som befinner sig i svåra och 

komplexa situationer kan få stöd och lyckas komma vidare i sin process istället för att fastna 

och skickas runt mellan olika myndigheter och vården i kostsamma och tidskrävande processer.  

Gällande teamhandläggarnas egna förutsättningar för en bättre arbetsmiljö ser det olika ut. På 

Försäkringskassan får deltagarna en dag i månaden att lägga på FINSAM. Handläggarna på 

kommunen får i regel ingen tid avsatt för FINSAM, däremot får de prioritera att gå på mötena. 

På Arbetsförmedlingen har det varit olika på olika kontor, vissa får tid avsatt, andra får extratid 

till FINSAM endast om de ber sin chef om det.  

Genomförande 

Finns det en struktur för genomgång av ärenden? 

Samtliga team träffas i regel en gång i månaden på en förutbestämd tid. Handläggarna tycker 

att det är bra då det annars är tidskrävande att få till möten med olika aktörer. Strukturen för 

mötena ser olika ut hos de olika teamen, men i regel anpassas mötet efter individen. En stor 

skillnad mellan teamen är hur lång tid handläggarna och vårdpersonalen pratar ihop sig innan 

patienten kommer in på mötet. I Liljeholmen snackar teamet ihop sig i ca tio minuter innan 

deltagaren bjuds in i rummet, de vill inte sitta själva för länge för att undvika att prata över 

huvudet på deltagaren. På flera andra vårdcentraler pratar teamet med varandra under en 

längre tid medan patienten sitter utanför och väntar. På någon vårdcentral kan det vara så att 

när patienten kommer in har de redan bestämt en åtgärd som de presenterar för patienten.  

”På finsammötet sitter vi och pratar med varandra först själva och kommer överens om en åtgärd, 

sen kommer patienten in och får säga nått om den vill det, sen presenterar vi det vi har kommit fram 

till. Ibland blir det diskussion ibland inte. Och så bestäms en åtgärd.” 

Varje team har en person som har en sammankallande roll. I de flesta fall är det 

rehabkoordinatorn som är sammankallande, men i Hässelby är det två kuratorer som delar på 

ansvaret. Teamen tror inte att projektet hade gått att genomföra lika bra utan en 

sammankallande funktion som håller i mötet. De sammankallande rehabkoordinatorer tycker 

också att deras roll är viktig, men upplever att det kan bli tungt och ensamt. Kuratorerna i 

Hässelby upplever att det är positivt att vara två, dels för att de kan dela upp ansvaret, men 

även för möjligheten att diskutera ärenden med varandra.  

Inför mötet ska alla handläggare ha förberett sig genom att läsa på om vad som har skett i 

ärendet inom den egna organisationen. Flera handläggare lyfter att det är bra för alla att ha 

kännedom om deltagarens tidigare åtgärder eftersom detta tydliggör vad som kan förväntas av 

en aktör igen.  
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Handläggarna tycker också att det är bra att patienten och läkaren sen får information från 

samtliga aktörer samtidigt, då blir det tydligt vilka förväntningar patienten kan ha på vården, och 

vilka insatser deltagaren kan vara med på trots att hen inte kan arbeta heltid. Att sitta 

tillsammans i teamen och hitta en åtgärd bidrar också till ökad samsyn mellan aktörerna.  

”FINSAM är rätt forum för att diskutera vad är det som saknas för en person, vilka hinder finns, vilka 

resurser krävs?” 

Många diskussioner inom teamen har handlat om individen ska sjukskrivas eller inte. I dessa 

fall har Arbetsförmedlingen och kommunen känt sig överflödiga. Framförallt Kista och Tensta 

lyfter att de hade detta problem i början, men med tiden har handläggarna blivit bättre på att ta 

in deltagare som bättre passar projektets format. Teamen vittnar om att det händer att vissa 

handläggare (från olika organisationer) upplever att det är onödigt att det läser på och sitter med 

i ärenden som inte berör dem. Andra uppger att det är mycket väsentligt att de medverkar på 

samtliga möten eftersom att det är själva poängen med samverkan, att alla är med och bidrar 

med sina kunskaper.  

Den största utmaningen för samtliga team gällande genomförandet av projektet har varit att hitta 

lämpliga deltagare. Dels på grund av att deltagarna måste bo i det området de är listade på hos 

vårdcentralen, samt att alla aktörer inte har tillgång till information om vilken vårdcentral 

patienten tillhör. Sedan har handläggarna även haft svårt att hitta rätt nivå på deltagarna. De 

som är jobbredo har redan andra insatser, och de som inte är bedöms stå alldeles för långt ifrån 

arbetsmarknaden.  

”Det är svårt att hitta folk som är på väg mot arbetsmarknaden. De som är närmre arbetsmarknad är 

redan på gång och har stöd, och sen är det ett glapp med de som är alldeles för långt ifrån.”  

Måluppfyllelse och effekter 

I det flesta ärenden upplever teamen att det finns en tydlig ansvarsfördelning och planering 

framåt. I genomgången av ärendet blir det också tydligt vad varje aktör redan gjort i ärendet och 

vad man inte kan kräva att de gör igen. Varje möte leder till en rehabiliteringsplan och känslan 

hos FINSAM-teametet är att tiden inne i ”systemet” blir kortare för individerna. Det är dock svårt 

att säga huruvida detta stämmer då teamen sällan vet hur det gått för deltagarna efter deras 

medverkan i FINSAM. Åtgärden ska verkställas av deltagarens ordinarie handläggare, och 

FINSAM-teamen upplever att det är svårt att få återkoppling i hur det har gått från handläggarna 

på de olika organisationerna.  

Har myndigheterna bättre kunskap om varandras uppdrag och ökat förtroende för 

samarbetet? 

Handläggarna, rehabkoordinatorerna och läkarna tycker alla att det har lärt sig väldigt mycket 

om varandras verksamheter och uppdrag. En positiv följdeffekt av att de sitter gemensamt är 

att de även har knutit kontaktpunkter inom samtliga organisationer, vilket underlättar när de 

behöver samarbeta även inom sina ordinarie uppdrag. Däremot råder det delade meningar om 
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FINSAM leder till ökat förtroende för samarbete. Det är framförallt handläggarna på 

Försäkringskassan som många gånger inte tycker att FINSAM-team är ett bra alternativ för 

samverkan eftersom individens handläggare inte är med på mötet. Handläggarna från 

Arbetsförmedlingen ser positivt på ökad samverkan och tror att det är absolut nödvändigt i och 

med omorganiseringen på Arbetsförmedlingen. De kommer behöva ta hjälp av andra 

organisationer när de själva inte längre har samma uppdrag i att erbjuda arbetssökande olika 

insatser.  

Upplever personalen att projektet förbättrar deras arbetssätt? 

Samtliga team är överens om att arbetet i FINSAM i viss mån är effektivare än deras vanliga 

arbete med målgruppen eftersom de får en bra och detaljerad inblick i ärendet av att sitta 

tillsammans och slipper ”jaga” varandra. Dessutom fastställs en gemensam planering till alla 

deltagare vid mötets slut. Däremot så är det flera som ifrågasätter effektiviteten eftersom 

handläggarna i teamet inte har beslutsmandat. Bland annat flera handläggare på 

Försäkringskassan upplever att arbetsbelastningen hade minskat om de fick ta upp sina egna 

ärenden istället för andras i FINSAM. Eftersom teamet inte vet vad som händer med deltagaren 

efter mötet har de svårt att svara på om arbetssättet faktiskt är bättre än ordinarie verksamhet 

men avseende på resultat.  

Hållbarhet 

Överlag är handläggarna positivt inställda till att FINSAM-teamen ska fortsätta. Vissa 

handläggare på Försäkringskassan och Jobbtorg är något mer skeptiska. I Försäkringskassans 

fall handlar det om att FINSAM endast är informativt. På Jobbtorg tycker man att 

vårdcentralsfokus är irrelevant för dem, och ser större potential i FINSAM-team på Jobbtorgen.  

Handläggarna i teamen tycker i de flesta fall att de får möjligheterna att prioritera FINSAM 

genom att lägga tid på ärendena och gå på möten vilket är en förutsättning för att kunna fortsätta 

med projektet. Även läkarna får avsätta tid för att delta. Vidare saknas det liknande insatser där 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, Jobbtorg och Vårdcentraler/psykiatrin 

samverkar kring denna målgrupp. Men då det är ett begränsat antal deltagare med i projektet 

blir annat prioriterat högre utsträckning hos de enskilda organisationerna.  

2.2.2 Sammanfattande slutsatser på handläggarnivå 

En utmaning som handläggarna och rehabkoordinatorerna/kuratorerna har haft är de 

förväntningarna hemorganisationerna har haft på dem och hur samarbetet mellan FINSAM-

arbetet och ordinarie verksamhet ska se ut. Teammedlemmarna har svårt att sprida information 

om projektet och få kollegor att remittera deltagare. Detta tyder på att det finns 

förbättringspotential i hur man ska arbeta gentemot FINSAM-team på hemorganisationerna.  

Det finns en gemensam syn på syftet med FINSAM-teamen och samtliga aktörer tycker att det 

finns ett behov av samverkan. Särskilt Arbetsförmedlingen och vården trycker hårt på den 
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punkten. Det varierar dock till vilken sätt och vilken grad man tycker samverkan är viktig. Den 

största utmaningen med nuvarande upplägg på vårdcentralerna är att deltagarna måste vara 

listade på rätt vårdcentral vilket framförallt begränsar Jobbtorgen och Arbetsförmedlingens 

medverkan. Vidare gör svårigheterna med spridningen av projektet inom hemorganisationerna 

att projektet tappar i relevans, eftersom ökad kännedom om varandras uppdrag inte tas tillvara 

på i organisationerna.  

De teammedlemmar som sitter med i teamen uppger att de lär sig väldigt mycket om de andra 

organisationerna när de sitter med i teamen. Vidare menar de att de inte hade varit lika 

framgångsrikt om de inte satt tillsammans på mötena. Det har dock varierat mellan 

handläggarna huruvida man upplever nyttan av att delta på möten när ärendet inte berör en 

själv. Vissa uppger att de upplever att några handläggare tycker det är onödigt, medan andra 

tycker att essensen av samverkan är att alltid vara med och bidra med det man kan. Det saknas 

en gemensam bild av vad samverkan innebär och hur den bör se ut bland de olika handläggarna. 

Åsikterna är personbundna och skiljer sig åt mellan handläggare från samma organisation.  

Teamen är överens om att rehabkoordinatorns (eller kuratorerna i Hässelby) samordnande 

funktion är en framgångsfaktor för projektet. Rehabkoordinatorerna upplever dock att det är 

tungt att ta hela ansvaret själv.  

Teamen genomför mötena på lite varierande sätt. Den största skillnaden är hur länge de 

diskuterar ett ärende innan patienten släpps in i till mötet. I de team där beslutet i stort sätt redan 

är taget innan deltagaren kommer in i rummet har vi hört deltagare som upplevt att beslut har 

tagits över deras huvuden. Deltagaren har känt frustration över att inte fått förklara sin synpunkt 

eller situation. Detta motverkar målet med att deltagarna ska känna sig inkluderade och äga sin 

egen process mot självförsörjning.  

Handläggarna har fått ökad kunskap och förståelse för varandra och tycker i de flesta fall att 

FINSAM-teamen är ett effektivt arbetssätt. Men avsaknaden av kontinuerlig och systematisk 

uppföljning av deltagare gör det svårt att veta hur effektiva FINSAM-teamen faktiskt är.  
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2.3 RESULTAT PÅ STYRNIVÅ    

I denna del presenteras resultatet från telefonintervjuerna med styrgrupperna. Även dessa 

resultat presenteras utifrån de fyra utvärderingskriterierna relevans, genomförande, 

måluppfyllnad och hållbarhet.  

Relevans 

Närmast alla styrgruppsmedlemmar tycker att FINSAM-team uppfyller ett behov. De uppger att 

det är en komplex målgrupp och det är tydligt att samtliga aktörer förstår möjligheterna med att 

samverka. Flera av cheferna menar att det oftast är samma personer som faller mellan stolarna 

inom samtliga organisationer, och därför måste de samverka för att undgå rundgångsärenden. 

De påtalar vidare att det inte finns liknande insatser där samtliga aktörer möts och att det är 

viktigt att samverkan utgår från individens behov. ”Avgörande om vi ska lyckas med dessa personer”.  

Arbetsförmedlingens perspektiv skiljer sig något från övriga respondenter, där poängteras  att 

behovet för myndigheten av FINSAM-team är begränsad då deltagarna som tas upp från 

vårdcentralen sällan är tillräckligt friska och jobbredo för att kunna få hjälp av 

Arbetsförmedlingen.  

Inom Försäkringskassan skiljer sig uppfattningarna åt avseende behovet av FINSAM-team. På 

chefsnivå (mer operativt) upplever man att Försäkringskassans roll i teamen är mestadels 

informativ, och att de hellre ser andra kanaler att informera andra aktörer om deras verksamhet 

och uppdrag. Ur ett samverkansperspektiv (mer strategiskt) råder en annan syn på projektet. 

Där upplevs FINSAM-teamen som högst relevant för Försäkringskassans samverkansarbete 

och att själva essensen med samverkan är att delta i dessa sammanhang.  

Flera chefer från olika verksamheter som medverkar i styrgrupperna är bekymrade över 

svårigheterna med att rekrytera deltagare vilket de menar påverkar projektets relevans. Man 

resonerar kring att om man inte kan nå ut till individerna och se resultat, kommer det vara svårt 

att motivera projektets fortsättning. Man har dock förståelse för att det är ett nytt projekt och att 

strukturer måste sätta sig innan man kan skala upp med fler deltagare.  

Genomförande 

Projektet har främst genomförts på handläggarnivå. Styrgrupperna har haft möten ett par 

gånger per halvår. Inför mötena säger cheferna att de har stämt av med sina medarbetare om 

hur arbetet fungerar och vad som behöver utvecklas. Rehabkoordinatorerna har ofta medverkat 

på mötet.  

Cheferna tycker att de flesta är engagerade och kommer på mötena och är insatta i projektet, 

med vissa undantag. De personer som missar många möten kommer från olika organisationer 

i de olika styrgrupperna. Dock har flera chefer från Arbetsförmedlingen haft svårare att hinna 
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med FINSAM-arbetet efter årsskiftet när myndigheten haft en stor omorganisering och varsel 

av personal.  

Måluppfyllelse och effekter 

Flera av cheferna påtalar att eftersom ingen övergripande uppföljning har gjorts av deltagarna 

är de svårt att peka på några individresultat. Vissa chefer har fått höra från sina medarbetare 

att det varit positivt för deltagarna att bli lyssnade på, och att teamet gör en noggrann 

genomgång av ärendet. Några chefer menar att chansen deltagarna får av genomlysning av 

den enskildes resurser och förhinder av flera specialister är ett resultat i sig, projektet skapar 

nya bedömningsuppfattningar i ärendena som hanteras av teamen. Dock  påtalar flertalet chefer 

att det är väldigt få individer med i projektet, och därför påverkar eventuella individresultat inte 

verksamheterna i stort.  

Däremot upplever styrgrupperna att kunskapen om varandras uppdrag och arbetssätt ha ökat 

markant. Genom det gemensamma arbetet i styrgrupperna får cheferna mycket bättre kunskap 

om varandras verksamheter och uppdrag. Vidare har det knutits kontakter både på handläggar- 

och chefsnivå vilket underlättar arbetet med att stötta individerna.  

Samverkan har förbättrats och cheferna uppger att man har lyckats skapa en samsyn i de flesta 

ärenden som tas upp. Däremot är cheferna, likt handläggarna, medvetna om att det är svårt att 

sprida kunskap om projektet i de egna organisationerna. De flesta cheferna möjliggör spridning 

genom att handläggarna från teamen får informera på enhetsmöten och APT men att hög 

personalomsättning begränsar effekterna av spridningsinsatserna. De som upplevs upplysa 

mest om FINSAM i hemorganisationen är Arbetsförmedlingen. Cheferna där menar att de lyfter 

fram FINSAM nu när deras budgetar reducerats och de behövt avbryta många av sina egna 

insatser till de arbetssökande.  

Ett av projektets delmål är att cheferna ska sätta långsiktiga och gemensamma prioriteringar. I 

dagsläget finns inga sådana satsningar inom projektet. Flera från styrgrupperna efterfrågar 

gemensamma prioriteringar för målgruppen, men ovissheten i hur effektivt projektet är bidrar 

även till att känslan av FINSAM-teamens ändamålsenlighet begränsas. Cheferna menar att 

projektet är så pass nytt att de inte haft tid att sätta gemensamma mål ännu och de initialt har 

prioriterat att skapa strukturer för att hjälpa teamen att komma igång och lösa barnsjukdomar 

som uppstår. På sikt hoppas man kunna tänka mer långsiktigt.  

 

Hållbarhet 

En förutsättning för hållbara projekt är att de är prioriterade. Strax över hälften av 

styrgruppsmedlemmarna uppger att FINSAM-teamen prioriteras helt och hållet. Två chefer har 

svårt att prioritera projektet. Det är framförallt på Arbetsförmedlingen man har haft svårt att 

prioritera FINSAM då omställningen och uppsägning av personal har krävt mycket tid, kraft och 
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engagemang. Dessa chefer påtalar dock att de fortfarande tycker att samverkan är väldigt viktigt, 

även om de inte har haft samma möjligheter att prioritera FINSAM under våren.  

Cheferna som sitter i styrgrupperna menar att viktiga förutsättningar för att FINSAM-team ska 

kunna fortsätta även efter projektets slut är att handläggarna som sitter i teamen har rätt 

kompetens, särskilt rehabkoordinatorn som är sammankallande. Från vården menar cheferna 

att det just nu är brist på rehabkoordinatorer vilket kan påverka projektets spridning till fler 

vårdcentraler.  

För att samverkan ska fungera bra menar flera chefer att det viktigaste för projektet är ett 

samförstånd och en satsning hos alla aktörer. Flera chefer menar också att det är en fråga om 

resurser och att det är lättare för dem att prioritera projektet när de får ersättning för personalen 

som går på mötet. Framförallt cheferna på vårdcentralerna tror det skulle vara svårt att avvara 

läkare till mötena utan extern finansiering på grund av deras väldigt snäva budgetar.  Andra 

chefer tror att de redan har förutsättningar och resurser för att fortsätta arbeta med FINSAM-

teamen. De påtalar att om man kan se positiva resultat för individerna och organisationerna så 

finns det ingen anledning att inte fortsätta efter att projektet är slut. Däremot så menar dessa 

chefer att samtliga aktörer måste vara med och dela på ansvaret, annars faller det. Det måste i 

det fallet även finnas en tydlig ansvarsfördelning för vem som ska sköta vad.  

 

2.3.2 Sammanfattande slutsatser på styrnivå   

Cheferna i styrgrupperna har överlag en gemensam syn på projektets syfte och relevans med 

några undantag. Styrgrupperna tycker att det finns ett behov för individerna och för 

organisationerna för denna typ av möten. Däremot lyfter de det låga antalet deltagare. De menar 

att för att det ska vara värt resurserna och få större effekter på sikt måste man kunna remittera 

fler deltagare till projektet. Arbetsförmedlingen är en av organisationerna som upplever något 

mindre relevans på grund av det snäva upptagningsområdet med vårdcentralen. Samtidigt  

menar de att på grund av den rådande situationen på myndigheten med minskad budget och 

förändrat uppdrag blir samverkansprojekt viktigare än någonsin för Arbetsförmedlingen, detta 

för att kunna hjälpa sina arbetssökande.  

Cheferna kan inte uttala sig om resultaten på individnivå eftersom det inte finns någon 

systematisk uppföljning som kan tillhandahålla information om hur det har gått för deltagarna 

efter FINSAM-mötet. Vi har förstått från projektledningen att uppföljning av deltagarna ska ske 

en gång per halvår. Utvärderingen har visat att med undantag för Globen och till viss del 

Liljeholmen så har ingen sådan strukturerad uppföljning skett. I vissa fall ser teamen över gamla 

ärenden om de inte lyckas fylla sina möten med nya deltagare.  

Det varierar till vilken grad cheferna upplever att det finns förutsättningar för att fortsätta med 

teamen även efter projektets slut. Vissa är avvaktande eftersom de inte riktigt kan se några 

individresultat ännu. Ändra, såsom cheferna på vårdcentralen, menar att de inte vet om deras 

budgetar skulle tillåta dem att avvara läkare till mötena utan extern ersättning. Åsikterna kring 

fortsatt arbete med FINSAM-teamen skiljer sig även inom samma organisation. Tydligast ser vi 
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det hos Försäkringskassan där de på chefsnivå inte tycker att det är relevant för myndigheten 

att vara kvar i denna typ av möten, samtidigt som samverkansansvarige för myndigheten tycker 

att FINSAM-team är av största vikt för Försäkringskassans samverkansarbete.  
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3. ANALYS 

 

Utifrån tidigare presenterade analysramar och de resultat som utvärderingen har genererat 

innehåller detta kapitel en analys.  

3.1 SAMVERKANSANALYS 

I teorikapitlet presenterades en analysram för samverkan där vi utifrån styrning, struktur och 

samsyn bedömer förutsättningarna för en god samverkan inom projektet.  

 

3.1.1 Styrning 

Reinholdt definierar en bra styrning i samverkan med: 

• Gemensamt mål med samverkan 

• Identifikation av målgruppen/problemområden 

• Närhet mellan operativa och strategiska frågor 

• Samordnare i en nyckelroll som kan röra sig mellan alla nivåer 

• Löpande diskussioner av kriterier för lyckad samverkan, bland alla parter och på alla 
nivåer, projektmål, visioner och metoder 

Att samtliga aktörer och individer har samma mål för samverkar är väsentligt för dess utveckling. 

Både på handläggar- och styrgruppsnivå är den stora majoriteten överens om att målet med 

samverkan i projektet är att fler personer ska nå självförsörjning.  

Projektet har en tydlig bild av problemområdet. De flesta i FINSAM-teamen är överens om att 

man vill att individerna ska gå från sjukskrivning till egenförsörjning, och att vården behöver 

hjälp med verktyg och insatser för att patienterna ska göra en stegförflyttning. Däremot kan vi 

se att teamen i många fall inte lyckats förmedla detta syfte till deltagarna som blir besvikna när 

de blir av med sina ersättningar och får krav på arbete på sig.  

Rehabkoordinatorn eller kuratorerna sitter med på styrgruppsmötena vilket skapar en dialog 

mellan operativa och strategiska frågor. På både handläggarnivå och bland styrgrupperna 

uppger man att koordinatorernas sammankallande roll är en framgångsfaktor för projektet och 

för att hålla samman mötena. Samordnarna kommer i samtliga fall från vården, och det är oklart 

hur väl de har möjlighet att representera och förstå samtliga aktörer i utvecklingsarbetet.  

Under våra intervjuver har det uppkommit åsikter både bland handläggare och chefer att de 

upplever att andra inte prioriterar FINSAM lika mycket, samt att synen på samverkan kan skilja 

sig åt. Vi har inte fått några konkreta exempel på hur dessa perspektivskillnader har hanterats 

och till vilken grad de diskuteras. När det kommer till teamens och mötenas struktur och det 
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operativa arbetet framåt upplever vi att det sker fler diskussioner på både handläggar- och 

styrgruppsnivå.  

3.1.2 Struktur 

Reinholdt definierar bra struktur i samverkan genom: 

- Tydliga definitioner av vilken målgrupp man vänder sig till 
- Vilken roll de olika aktörerna har 
- Tydliga rutiner för samverkan 
- Systematiska uppföljningar av respektive aktörs arbetssätt 

Målgruppen är relativt tydligt definierad av projektet, men det har ändå varit svårt för 

handläggarna att hitta deltagare på som befinner sig på ”rätt” nivå, som inte är för långt ifrån 

arbetsmarknaden, men heller inte för nära då de redan finns insatser för den målgruppen. Desto 

längre tid teamen har arbetet tillsammans, desto bättre uppger de att de har blivit på att förstå 

vilka individer de kan hjälpa inom ramarna för projektet.  

Aktörernas roller har inte varit tydliga, och handläggare och chefer har gått in med olika 

förväntningar där vissa (stadsdelarna) upplever att de har kunnat gå in med beslutmandat i 

FINSAM medan andra (AF och FK) mest upplevt sin roll som informativ.  

Projektet har väldigt tydliga rutiner där samtliga team i regel setts en gång i månaden. De 

sammankallande rehabkoordinatorerna eller kuratorerna har på förhand meddelat vilka 

deltagare som kommer att vara med och de flesta handläggarna uppger att det förbereder sig 

inför mötet genom att läsa på ärendet.  

Den största utmaningen med projektet och samverkan vi har kunnat utröna i utvärderingen är 

avsaknaden av en systematisk uppföljning av deltagarna. Deltagarnas rehabiliteringsplan 

innebär i de flesta fall att en handläggare hos en av aktörernas hemorganisation ska gå vidare 

i ärendet, men det saknas uppföljning på huruvida detta sker och om insatserna leder till 

progression för individerna.   

3.1.3 Samsyn 

Reinholdt definierar samsyn i samverkan genom: 

- De berörda aktörerna har kunskap om varandras verksamheter 
- Upplevelse av jämbördig samverkan. Har någon aktör tolkningsföreträde? 
- Gemensamma begrepp 
- Samstämmig syn på arbetet 
- Kontinuerligt och aktivt arbete med samsynsfrågor 
- Medvetenhet om att samverkan leder till konflikter och förmågan att hantera dem 
- Öppen och prestigelös kommunikation 
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Ett av målen med projektet är att organisationerna ska få bättre kunskap om varandras 

verksamheter. Handläggare och chefer är alla överens om att detta mål uppnås och att de som 

medverkar på handläggarmöten och styrgruppsmöten har fått ökad kunskap om samtliga 

verksamheter och deras uppdrag.  

Vi har inte upplevt att någon aktör anser sig ha tolkningsföreträde eller att någon anser att en 

annan aktör tar mer plats i samverkan. Däremot kan handläggare från framförallt Jobbtorg och 

i vissa fall Arbetsförmedlingen uppleva att många ärenden som tagits upp främst handlar om 

huruvida Försäkringskassan kan ge sjukersättning eller inte. I de fallen menar handläggarna att 

de känner sig överflödiga.  

I övrig har vi inte sett några större skillnader i samsyn inom projektet och samverkan. Både 

teamen och styrgrupperna hanterar frågor som kommer upp och strävar mot att leda arbetet 

framåt och sätta strukturer. Både på handläggarnivå och i styrgrupperna upplever samtliga att 

de kan ha öppna diskussioner, och att även om alla inte alltid är överens så kan de reda ut det 

mesta och komma vidare.  
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