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Vuxsam – kort historik  

Finsamprojektet Vuxsam förprojekteringsfas inleddes 1 augusti 2014 och pågick fram 

till 31 december 2014. Projektets förprojekteringsfas innefattade allt från 

sammanställandet av en projektplan till att ordna en funktionell projektlokal, fortbilda 

projektmedarbetare, budgetera samt skapandet av ett adekvat informationsmaterial 

om projektet och dess verksamhet och målgrupp. Under förprojekteringen av projektet 

rekryterades och bildades även en styrgrupp samt en remissgrupp.  

 

Projekttid och personal 

Projektets utförandefas inleddes 2014–12–01 och pågick sedan utan avbrott fram tills 

det att projektet avslutades 2019-09-30. Projektet har sedan starten samt under den 

inledande perioden 2014-08-01 till 2014-09-30 drivits personellt med två 

Finsamfinansierade projektmedarbetare. En projektledare (100%) samt ytterligare en 

projektmedarbetare (100%). Under perioden 14-09-01 -14-09-30 förstärktes projektet 

av ytterligare en deltidsresurs/projektmedarbetare (25%). Projektet drevs under den 

resterande projekttiden 14-10-01 till 19-09-30 med två heltidsanställda personer 

(projektledare samt projektmedarbetare) som till fullo finansierats genom Finsam. 

 

Projektstyrning 

Projektets inleddes initialt med en styrgrupp som efter hand kom att avvecklas då 

förbundets utvecklingsgrupp istället tog över den funktion som styrgruppen tidigare 

innehaft. Projektets utvecklingsgrupp har bestått av nyckelpersoner kopplade till 

samverkande myndigheter. Utvecklingsgruppen har bland annat haft som uppgift att 

säkerställa att projektets mål uppfyllts samt på ett övergripande plan löpande 

understödja projektet under projekttiden.  

 

Målgrupp 

Vuxsam skapades för invånare i Bjuvs respektive Åstorps kommuner i åldersspannet 

30–64 år. För att bli aktuell i projektet så krävdes att det att den presumtive deltagaren 

var aktuell hos minst två av de myndigheter som är kopplade till FINSAM – 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne samt Bjuvs och Åstorps 

kommuner. 
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Metoder och arbetssätt 

I projekt Vuxsam så har vi genomgående sedans starten 2014-08-01 arbetat med 

deltagarna på ett individuellt plan utifrån arbetsmodellen Case management. En 

metod där vi som projektarbetare intagit en koordinerande roll i förhållande till 

deltagaren och dess individuella situation och planering framåt i livet. Fokuset i Case 

management-konceptet är inriktat på att stärka individens egen förmåga att öka 

kontrollen över den egna livssituationen, att med gemensamma krafter arbeta med en 

gemensamt uppsatt planering. Vi har träffat och arbetat med våra deltagare 

individuellt samt i grupp utifrån en gemensam gruppverksamhet där vi i varierande 

grad träffats beroende på hur behovet av en gruppaktivitet över tid skiftat i förhållande 

till våra projektdeltagares behov. I majoriteten av projektets ärenden under den 

gångna projekttiden så har det löpande arbetet ofta utförts med tvärmetodiska inslag 

där vi arbetat med deltagarna både enskilt och i grupp. Deltagarna i projektet har med 

andra ord både varit aktuella för en gruppverksamhet samtidigt som vi träffat 

deltagaren individuellt utifrån Case management metoden. Vägen mot en 

självförsörjning och insikter om eventuella studier har vid ett flertal tillfällen under 

projekttiden gått genom andra insatser, så som praktik, arbetsträning eller ytterligare 

vårdkontakter. Det har genomgående varit av största vikt att projektets deltagare fått 

en individuellt anpassad insats och planering för att i mesta möjliga mån kunna 

återknyta till samhället i övrigt. Under oktober månad 2014 så införlivades den 

manualbaserade gruppcoachingmodellen Biologdesignern i Vuxsam. Biologdesignern 

kom dock i ett tidigt skede av projektet (februari 2015) att fasas ut då den inte ansågs 

tillämpbar på projektets deltagare. En förenklad version av Biologdesignern användes 

sedan sporadiskt i vissa av projektets andra gruppsammanhang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Uppföljning - utvärdering 

Initialt så var tanken att projekt Vuxsam skulle utvärderas både internt samt externt 

via en konsult. I ett tidigt skede av projektet så beslutades det dock att avveckla den 

externa utvärderingen och endast driva projektet med en intern utvärdering. Den 

interna projektutvärderingen har under hela projekttiden skett via Försäkringskassans 

statistiksystem SUS samt delvis med frågeformuläret KASAM, ett frågeformulär som 

objektivt och löpande mäter deltagarnas känsla av sammanhang kopplat till 

deltagandet i projektet. Frågeformuläret KASAM har dock efter hand kommit att fasas 

ut som projektutvärderingsverktyg då formuläret upplevdes som svårhanterligt och 

krångligt av flertalet deltagare. Dom KASAM värden som under delar av projekttiden 

samlats in har dock många gånger fungerat som en måttstock på deltagarnas generella 

mående. Under dom inledande åren av projektet så bad vi genomgående våra deltagare 

som av olika anledningar skulle avslutas från projektet att om möjligt försöka lämna 

en kort skriftlig berättelse om hur denne hade upplevt deltagandet i projektet. Detta 

för att löpande kunna utveckla och kalibrera samt anpassa arbetet med våra deltagare 

på bästa sätt. Projektet har regelbundet följts upp två ggr per år genom en 

delårsrapport och en årsredovisning som skriftligen lämnats till styrelsen för 

Söderåsens samordningsförbund och som muntligen redovisats på efterkommande 

styrelsemöte. 

 

Projektets övergripande mål 

Mål och syfte på ett individuellt plan 

Vuxsam har sedan projektstarten 2014-08-01 samt genomgående fram till att projektet 

avslutades 2019-09-30 haft som fastställd målsättning att av de som startar och 

fullföljer insatsen ska:  

● 30 % av deltagare som slutför insatsen ska erhålla arbete eller påbörja studier 

(subventionerat/osubventionerat, studiemedel genom CSN) 

● 50 % av deltagarna som slutför insatsen ska erhålla annan adekvat insats.  

● samtliga deltagare som medverkar ska uppleva en ökad känsla av sammanhang 
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 Vuxsam har som inriktning på verksamhetsnivå 

● att invånarna i Bjuv och Åstorp ska uppnå eller närma sig självförsörjning 

genom ett utbyte mellan dom båda kommunerna  

● att samverkan mellan myndigheter utökas (FK, AF, region Skåne & 

kommunerna) 

● att invånarna ska ges rätt ersättning från rätt myndighet i rätt tid  

● att invånarna som har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser, ska få 

individuella handlingsplaner och stöd från de myndigheter som denne har 

behov av 

  Projektets syfte är att verka för 

1) individutveckling med individuellt stöd (CM) och stöd i grupp: 

● Att motverka utanförskap och en marginaliserad identitet med utgångspunkt 

från individens behov och förutsättningar 

● Att deltagarna närmar sig självförsörjning genom behovsprövat stöd 

● Att självutvecklingen ökar hos målgruppen 

2) verksamhetssamordning: 

● Att ge medborgarna rätt insats i rätt tid 

● Att främja samverkan mellan aktörerna vad avser rehabiliteringsinsatser 

● Att deltagarna fortsätter att utvecklas på ett gynnsamt sätt 

 

 

Projekt Vuxsams måluppfyllelse  

Målet för våra insatser under dom gångna åren i Vuxsam har varit att våra deltagare 

om möjligt skall nå självförsörjning genom arbete eller studier. Ett ytterligare och 

övergripande mål har varit att vi i möjligaste mån säkerställt att dom deltagare som 

inte går vidare till arbete eller studier hänvisats och hjälps vidare till ett korrekt 

bidragsystem kopplade till någon av våra samverkande myndigheter.  



6 
 

Under projekttiden 2014-08-01 till 2019-09-30 så har projekt Vuxsam sammantaget 

arbetat med sextiofyra (64st) ärenden, var av sextiotre (63st) unika individer fördelat 

på sammantaget trettiotre (33st) kvinnor och trettio (30st) män. Av våra sextiofyra 

(64st) registrerade deltagarärenden under projekttiden 2014-08-01 till 2019-09-30 så 

har sammantaget trettiotvå (32st) deltagare nått självförsörjning genom arbete eller 

CSN finansierade studier. Sammantaget tjugosju (27st) deltagare har under 

projekttiden påbörjat ett arbete och där med i nästan samtliga fall brutit ett längre 

bidragsberoende. Under samma period så har fem (5st) deltagare påbörjat CSN 

finansierade studier och fyra (4st) deltagare har under projekttiden fått sin 

självförsörjning tillgodosedd genom sjukersättning. Den uttalade och genomgående 

målsättningen i projektet under hela projekttiden beträffande deltagare som vid 

avslutat från projektet avslutats till arbete eller studier fastställdes i 

förprojekteringsfasen till 30%. Det slutgiltiga resultatet beträffande deltagare som 

avslutats från projektet till självförsörjning genom arbete eller CSN finansierade 

studier under perioden 14-08-01 till 19-09-30 uppgår till 5o%, ytterligare 6% (4st 

deltagare) har avslutats till självförsörjning genom beviljad sjukersättning. Den 

sammantagna måluppfyllelsen beträffande deltagare som under projekttiden 2014-

08-01 till 2019-09-30 som uppnått självförsörjning kopplade till projektet uppgår till 

56% (36st deltagare av sammantaget 64st ärenden).    

Deltagarnas tid i offentlig försörjning – innan projekt Vuxsam 

Av projektets 63st unika deltagare så har 95% av deltagarna uppburit någon form av 

offentlig försörjning vid inskrivningen i projektet, 3st deltagare (5%) har saknat 

offentlig försörjning då dessa varit försörjda via familjen/partner. Vi kan se tydliga 

paralleller i mellan den enskilda deltagarens tid med offentlig försörjning i förhållande 

till deltagaren når självförsörjning genom utträde på arbetsmarknaden eller CSN 

finansierade studier. Av dom deltagare i projektet som uppburit någon form av 

offentlig försörjning längre än 9 år (22st) så är andelen som avslutats från projektet till 

arbete (5st) eller studier (2st). Tiden deltagaren uppburit offentlig försörjning har med 

andra ord i hög grad påverkat deltagarnas utfall i förhållande till arbete och CSN 

finansierade studier. En lång tids bidragsberoende fördröjer utträdet till 

självförsörjning markant. Av andelen deltagare som endast uppburit offentlig 

försörjning upp till 1 år (9st) så har 8st (89%) avslutats från projektet till 

självförsörjning genom arbete eller CSN finansierade studier.  
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Deltagarnas försörjning vid inskrivning i Vuxsam 2014 – 2019  

 

Observera att en enskild deltagare i projektet kunde vid inskrivningstillfället ha mer än en 

försörjningskälla. Den absoluta majoriteten av Vuxsams deltagare (49st) hade vid inskrivningen i 

projektet ekonomiskt försörjningsstöd som främsta inkomstkälla. 

 

Deltagarnas försörjning - efter projekt Vuxsam 

Av projektets 63st unika deltagare (64st ärenden) så nådde sammantaget 36st 

deltagare självförsörjning under projekttiden 2014-08-01 – 2019-09-30. Under den 

aktuella projekttiden så beviljades sammantaget 4st deltagare sjukersättning, totalt 5st 

deltagare avslutades till självförsörjning genom sjukersättning (1st deltagare hade vid 

inskrivningen i projektet en redan beviljad sjukersättning som inkomstkälla).                   

Av projektets totala antal deltagare så hade 96 % någon form av offentlig försörjning 

varav 70 % uppbar försörjningsstöd. Antalet deltagare som uppbar försörjningsstöd 

vid inskrivning i projektet var 49 personer och detta minska till 28 personer vid avslut 

från projektet                 
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Deltagarnas försörjning efter utskrivning från Vuxsam 

 

Avslutade deltagare - utbildningsnivå 

Vi har genomgående kunnat se ett tydligt samband i mellan den inskrivne deltagarens 

utbildningsnivå i förhållande till att deltagaren avslutats till självförsörjning genom 

arbete. Av samtliga deltagare med en utbildningsnivå motsvarande gymnasienivå 

(17st) så har 12st deltagare avslutats till arbete (70%). I den aktuella deltagargruppen 

som vid inskrivning i projektet haft en adekvat gymnasieutbildning så har ett flertal 

deltagare efter hand kunnat matchas mot arbetsmarknaden (företrädesvis 

vårdsektorn) efter insatser från projektet. Hälften av projektets deltagare under 

perioden 2014-08-01 till 2019-09-30 har haft en utbildningsnivå motsvarande 

grundskola, av dessa 32st deltagare så har 13st deltagare avslutats till arbete samt 2st 

deltagare avslutats till CSN studier. Bland projektets deltagare som helt saknat en 

skolbakgrund (13st) så har endast 2st deltagare avslutats till självförsörjning genom 

arbete, 2st deltagare från denna grupp avslutats till självförsörjning via CSN 

finansierade studier.  
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Inskrivningstid i Vuxsam 2014-08-01 – 2019-09-30 

Den genomsnittliga inskrivningstiden för samtliga 64st deltagarärenden (63st enskilda 

individer) i Vuxsam under den gångna projekttiden 2014-08-01 till 2019-09-30 uppgår 

till 425 dagar – vilket motsvarar en inskrivningstid på ungefär fjorton (14) månader 

innan deltagaren av olika anledningar avslutats från projektet. Den långa 

inskrivningstiden i projektet har speglat våra deltagares ofta komplexa livssituation 

och långa väg till ett potentiellt gynnsamt avslut från projektet. Under projekttiden 

2014-08-01 till 2019-09-30 så har sammantaget 56% av antalet inskrivna deltagare 

avslutats till självförsörjning, resterande 44% av deltagarna har av varierande orsaker 

avslutats. Andra avslutningsorsaker har bland annat varit flytt från någon av dom båda 

kommunerna eller återremittering tillbaka remitterande myndighet. I en del av dom 

ärenden som återremitterats tillbaka till respektive remitterande myndighet så har det 

från projektet sida bedömts att deltagaren av olika anledningar inte kunnat dra nytta 

av den insats som vi kunnat erbjuda den aktuella deltagaren. I förekommande fall där 

deltagaren vid avslut från projektet ansetts stå till arbetsmarknadens förfogande så har 

deltagaren återremitterats för fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering via 

samverkande parter.     

Projektets remissgrupp  

Remissgruppen har sedan projektet startade 2014-08-01 bestått av representanter 

från samverkande myndigheter som månatligen träffats i Vuxsams lokal i Bjuv för att 

samverka, företrädesvis beträffande remitterade deltagare men även för 

informationsutbyte gällande angelägenheter i och utanför Vuxsam och medverkande 

myndigheter. Frågor och önskemål har lyfts, adekvata diskussioner har initierats och 

aktuell och viktig information från dom medverkande myndigheterna har löpande 

delgetts gruppen via remissgruppsrepresentanterna. I stort sett samtliga 

remissgruppstillfällen under projekttiden har genomgående varit välbesökta samt 

genomsyrats av ett påtagligt engagemang från samtliga medverkande 

myndighetsrepresentanter. Remissgruppsdeltagarna från respektive samverkande 

myndighet har under projekttiden även tillfört ett tillfredställande flöde av nya 

deltagare till projektet. Samtliga samverkande myndigheter har under projekttiden 

haft remitterade deltagare i projektet. Under projekttiden 2014-08-01 till 2019-09-30 

så har sammantaget 64st ärenden (var av 63st unika individer) remitterats in i 

projektet genom remissgruppens försorg.  
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Reflektioner 

Genomgående så har den absoluta majoriteten av projektets deltagare under 

projekttiden varit aktuella och hos respektive remitterande myndighet under en lång 

tid. De erfarenheter som vi tillskansats oss under projekttiden gällande dom båda 

versionerna av Biologdesignern samt dom gedigna erfarenheter om hur man på bästa 

sätt bedriver och använder Case management kommer med all säkerhet att kunna 

komma att bli tillämpbara under andra omständigheter i någon av dom ordinarie 

verksamheter kopplade till dom myndigheter som gemensamt samverkat i projekt 

Vuxsam. I februari månad 2015 så avslutades den sista gruppen enligt 

coachingmodellen Biologdesignern. Biologdesignern blev inaktuell då den inte ansågs 

tillämpbar eller gynnsam för dom deltagare som då var aktuella i projekt Vuxsam.  

Vi hade av olika anledningar svårt att på en och samma gång sätta samman en 

tillräckligt stor deltagargrupp som skulle kunna gynnas av konceptet Biologdesignern. 

En variant av Biologdesignern återkom dock vid några tillfällen under projekttiden, 

men då i en mer begränsad och omarbetad version. Utfallet på den begränsade och 

sporadiskt använda versionen av Biologdesignern har inte gått att utvärdera på ett 

säkert eller helt objektivt sätt. Vi kan dock med säkerhet säga att den begränsade 

versionen av Biologdesignern många gånger upplevdes som en positiv upplevelse av 

flertalet av dom aktuella deltagarna som deltagit i grupperna. En tydlig 

framgångsfaktor, för utom dom arbetsmodeller som vi genomgående använt i 

projektet har varit det faktum att deltagarna inte haft något uttalat slutdatum vid 

inskrivningen i projekt Vuxsam. Vi har i projektet kunnat arbeta med den individuelle 

deltagaren under en lång tid och där med kunnat initiera arbetsprocesser som vi på 

förhand vet kommer att bli tidskrävande för att potentiellt nå framgång.  I flera fall där 

vi trots insatser från Vuxsams sida inte lyckats fullt ut med vårt huvuduppdrag kopplat 

till deltagaren så har Vuxsam ändå många gånger fungerat som en form av stöttepelare 

och uppskattad fast punkt för många av projektets deltagare.  

Dom erfarenheter som arbetet med remissgruppen skapat under projekttiden kommer 

på ett så väl strukturellt samt på ett personligt plan i och i mellan 

myndighetsrepresentanterna med säkerhet att kunna tas tillvara i andra kommande 

projekt, men kanske mest i den generella och dagliga interaktionen mellan 

samverkande myndigheter/kommuner. Värdefulla erfarenheter och insikter som väl 

harmoniserar med projektets uttalade mål på verksamhetsnivå. Projektets resultat kan 

i hög utsträckning härledas till ett bra samarbete i mellan samverkande parter. 


