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Sammanfattning 
VärNamodellen är ett mätsystem som belyser samverkan mellan Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Region Stockholm och Nacka respektive Värmdö kommuner. Det handlar om 
samverkan som sker för personer mellan 16-64 år i behov av stöd med arbetsrehabiliterande insatser 
från minst två av parterna.  

Modellen har utarbetats under våren 2019 av samordningsförbundet VärNa på uppdrag av VärNas 
styrelse. Det är en flexibel modell som kan användas i olika omfattning beroende på parternas 
prioriteringar. 

För att få fotfäste och bli en levande modell rekommenderar vi att modellen blir en del av en strategi 
för samverkan och att den fortsätter utvecklas på ett agilt sätt genom användning i VärNas projekt och 
av medarbetare och chefer hos parterna (i verksamhetsplanering och uppföljning) samt av politiker. 
Den kommer då bäst att kunna tjäna sitt syfte – att ge information om hela systemet för samverkan – 
den organisationsöverskridande verksamhet som krävs för att skapa förutsättningar för människor till 
ökad egenmakt och ökad egenförsörjning.   

Den här rapporten vänder sig i första hand till VärNas styrelse och till de som har varit involverade 
under arbetets gång.  

 

1 Inledning 
1.1 Bakgrund 

En av huvuduppgifterna för ett samordningsförbund är enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning 
av rehabiliteringsinsatser att stödja samverkan mellan samverkansparterna. 

Inspektionen för socialförsäkringen beskriver i sin rapport Samordningsförbundens organisering och 
verksamhet (2019:1) samordningsförbundens uppdrag på följande sätt: 

”Samordningsförbunden är en arena där parterna kan mötas och arbeta tillsammans för att individer 
ska få det stöd och den rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva. Målgruppen består 
av individer med medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem som behöver 
stöd från flera aktörer. Förbunden bedriver ingen egen rehabiliteringsverksamhet utan finansierar 
insatser som parterna ansvarar för. Förbunden stödjer också aktiviteter som syftar till att få samarbetet 
mellan parterna att fungera mer effektivt” 

Samordningsförbunden har således 2 tydliga mål: 

- Att individer i målgruppen får tillgång till samordnade rehabiliterande insatser som leder dem 
mot egenförsörjning 

- Att förbättra och effektivisera själva samverkansprocessen (arbetsmetoder, beteenden och 
strukturer/förutsättningar för samverkan).  

VärNas revisorer PwC bedömde i sin revisionsrapport att VärNa endast delvis uppfyllt målet beträffande 
effektivisering av samverkansprocessen, samarbetet mellan parterna. Denna bedömning ledde senare 
till att styrelsen för VärNa i slutet av 2018 fattade beslut om att driva ett utvecklingsarbete för att hitta 
ett sätt att mäta samverkan. 
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1.2 Syfte och mål med utvecklingsarbetet 
Utvecklingsarbetet har syftat till att utveckla en styrmodell/mätsystem som omfattar båda VärNas 
uppdrag: 

- att möjliggöra en samordnad rehabilitering för kommuninvånare i målgruppen mellan 16-64 år 

- att påverka metoder, strukturer/förutsättningar för samverkan hos medlemsorganisationerna.  
Leveransen är ett mätsystem, ett verktyg som vi kallar ”VärNamodellen”. VärNamodellen ska ge ett 
kunskapsunderlag kopplat till VärNas båda uppdrag. Även själva processen som lett fram till 
VärNamodellen är en del av leveransen.  

1.3 Angreppssätt för att utforma mätsystemet 
Angreppssättet bygger på en modell som beskrivs i boken ”Vad är problemet? Om effektiv styrning av 
offentlig sektor” av Lars Stigendal. Modellen har anpassats utifrån uppdraget.  

 

 
Bild 1: Struktur för ändamålsenligt mätsystem, modifierad utifrån Lars Stigendals bok ”Vad är problemet? Om effektiv styrning av 
offentlig sektor” 

Ett ändamålsenligt mätsystem tar avstamp i syftet med det aktuella verksamhetsområdet, det som är 
viktigt för kund och intressenter samt mål och målbild för verksamhetsområdet. Målbilden tas med 
fördel fram med hjälp av insikter om de problem som finns idag och vad som orsakar dem.  

Modellen omfattar fem mätområden som syftar till att belysa hela verksamheten. Mätetal inom 
respektive mätområde behöver identifieras utifrån verksamhetens karaktär. Mätetalen behöver därefter 
testas och förfinas parallellt med att även processerna för att använda mätetalen för att planera, 
styra/förbättra, utveckla och redovisa resultat testas och utvecklas.  

 
 

Hur arbetet organiseras och u0örs

Användning av mätningar för a8 planera, styra/förbä8ra, 
utveckla och redovisa resultat

Med utgångspunkt från uppdraget – vad är 
syBet med verksamheten?

Gemensam förståelse för vad som är vikEgt

Mål och målbild 

Mätningar av 
förutsättningarna 

för samverkan

Mätningar 
av resultat 

Mätningar av 
målgrupper och 

behov

Mätningar av 
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Mätningar av kvalitet
(kundkvalitet, 

professionell kvalitet)
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1.4 Genomförande  
1.4.1 Deltagare 

Deltagare i uppdraget har (i olika utsträckning) varit: 

• Medarbetare och chefer från Nacka kommun, Arbets- och företagsenheten 

• Medarbetare och chefer från Värmdö kommun, Vuxenutbildning-och Arbetsmarknadsenheten  
• Medarbetare och chefer från Arbetsförmedlingen, Nacka 

• Medarbetare och chefer från Försäkringskassan, främst från avdelningen Stockholms Län Syd 

• Medarbetare och projektledare från MIA-VärNa 

• Förbundschef och anställda på samordningsförbundet VärNa 
 
Region Stockholm valde att inte delta i uppdraget.   

VärNas styrelse och beredningsgrupp har fått löpande uppdateringar kring uppdraget och några av 
styrelsens ledamöter deltog även vid det avslutande mötet i mitten av juni, det gjorde även region 
Stockholms representant i beredningsgruppen. 

Externa konsulter: Siv Liedholm, Kvadrat Stockholm och Inger Sohlberg. 

 

1.4.2 Tidplan 
Genomförandet har skett under våren 2019 och följt nedan tidplan: 

 
Bild 2: Tidplan uppdrag VärNamodellen 

 
Under faktainsamlingsfasen genomfördes gruppintervjuer med medarbetare från Nacka kommun, 
Värmdö kommun, Arbetsförmedlingen Nacka, Försäkringskassan (främst från avdelningen 
Stockholms Län Syd). Ytterligare intervjuer gjordes med chefer för respektive verksamhet, chefer som 
också ingår i VärNas beredningsgrupp. Därutöver gjordes en gruppintervju med LOTS-teamet inom 
MIA-VärNa projektet samt intervjuer med tre deltagare i MIA-VärNa projektet. Fakta om styrande 
dokument och antal personer, insatser mm samlades in från varje deltagande part.  

På de efterföljande workshopparna (halvdagar) har medarbetare från gruppintervjuerna samt cheferna i 
beredningsgruppen och förbundschef med personal från VärNa bjudits in att delta. Workshopparna har 
letts av Siv Liedholm, Kvadrat med stöd av Inger Sohlberg.  

Styrelse-

möte 

Planering

16/1 28/1

Dialog/ws

nuläge 

Dialog/ws

ramverk

8/4

Ramverk styrmodell

16/5

Projektavslut

30/625/1

Avsluts-

möte

14/6

Dialog/ws

principer 

Styrelse-

möte 

22/3

Styrelse-

möte

Faktainsamling, analys, ws Nulägesmätning, väg framåt

24/5 11/6

Start

15/53/412/3



Slutrapport VärNamodellen – att mäta samverkan 
 

 

 Sid 4 (36) 

• Workshop 1 handlade om att få en gemensam förståelse för nuläget och konsekvenserna av 
bristande i samverkan för målgruppen och för parterna. En målbild arbetades fram över ett 
önskat framtida läge. En målbild som utgår från syftet med det gemensamma arbetet och vad 
som är viktigt för en väl fungerande samverkan.  

• Under workshop 2 låg fokus på att identifiera vad som behöver mätas för att förstå hur väl 
samverkan fungerar. En första version av VärNamodellen togs därefter fram.  

• Workshop 3 handlade om att utveckla VärNamodellen. Tester och successiv utveckling av 
mätningarna genomfördes både under och efter workshopen.  

• På det avslutande mötet i mitten av juni presenterades VärNamodellen och deltagarna fick ge 
återkoppling och föreslå aktiviteter i en handlingsplan för genomförande.  

Under arbetet har engagemanget från de som deltagit i intervjuerna och workshopparna varit mycket 
stort och en avgörande framgångsfaktor för resultatet.   

1.5 Teoretiska utgångspunkter 
Nedan följer en beskrivning av de teoretiska utgångspunkter som vi använt i uppdraget. Varje avsnitt 
avslutas med en slutsats om vad det här innebär för utveckling av ett mätsystem för samverkan. Teorin 
är hämtad från modern forskning om offentliga tjänster. Om du som läsare vill ha referenser så 
kontakta Siv Liedholm (siv.liedholm@kvadrat.se).  

Systemsyn – styrmodellen ska anpassas efter verksamhetens karaktär  
Problemet med dagens styrning av offentlig sektor är att den har svårt att styra ”tvärfrågor”. En 
sammanhållen styrning av verksamhetsområden som helheter, som system, saknas eftersom 
resultatstyrningen är utformad utifrån organisationen, myndigheten. Detta får stora konsekvenser för 
offentlig sektors förmåga att hantera komplexa samhällsproblem, exempelvis rehabilitering av 
människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Att det är stora kostnader förknippade med denna 
oförmåga att styra verksamhetsområden råder inget tvivel om. Statskontoret uttrycker i sin rapport 
2019:103 om ”Förvaltningspolitik i förändring” att det är en ”ödesfråga” och att regeringens förmåga 
att styra sammanhållet bör stå i centrum för framtida utvecklingsprogram.  

En ändamålsenlig styrmodell utgår från det som kännetecknar det verksamhetsområde, det system som 
ska styras. Vad innebär det? 

• Enkel förutsägbar verksamhet med liten variation kan styras genom standardiserade processer 
med fokus på produktivitet. Exempel: utfärda pass 

• Komplex verksamhet som kräver samverkan mellan flera aktörer och som kännetecknas av 
stor variation i kundens behov och oklara orsak/verkan samband kan bara styras genom ett 
tydligt syfte och genom att ge medarbetarna rätt förutsättningar att lösa de problem de ställs 
inför. Exempel: rehabilitering av långtidsarbetslösa  

En styrning som inte är utformad utifrån det verksamhetsområde som ska styras begränsar förmågan 
att skapa värde för kund. Exempelvis påverkas arbetsmiljön negativt när styrsignaler krockar med 
verkligheten. Det blir otydligt för medarbetare och chefer vilket beteende som är det rätta. ”Ska jag 
vara lojal mot syftet med verksamheten eller ska jag vara lojal mot den organisatoriska styrningen?” 
Sådana dilemman ställs medarbetare alltför ofta inför när styrningen har fokus på organisation istället 
på verksamhetsområde/system. 

Det är inte fel att påminna sig om att enligt Regeringsformen, som är en av våra grundlagar, är det 
grundläggande målet för all offentlig verksamhet den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella 
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välfärd. Där står inget om organisation. Däremot är det självklart att ställa krav på att offentliga 
organisationer ska använda resurserna så effektivt som möjligt för att nå det grundläggande målet.  

Effektiv resursanvändning av samtligas resurser kan dock bara uppnås om man accepterar att komplex 
verksamhet är organisationsöverskridande, att kompetenser från olika delar behöver sammanfogas och 
att det är det gemensamma arbetet – från att kundbehov uppstår tills dess att behovet är tillgodosett – 
som ska styras.  I komplexa verksamhetsområden handlar styrningen i stor utsträckning då om att ge 
medarbetarna rätt förutsättningar att göra sitt jobb (de är redan kunniga!) vilket även inkluderar att 
kunna samverka effektivt i det praktiska arbetet med övriga berörda aktörer för att uppnå det 
gemensamma syftet.   

Slutsats: Mätsystemet bör avse hela verksamhetsområdet, även förutsättningarna för samverkan, 
arbetets organisering och metodval samt flödet i arbetet (kundens tid/resa genom systemet). 

 
Synsätt på styrning 
Styrningens uppgift är att ange en riktning för verksamheten, ett tydligt syfte som svarar på frågorna – 
vad ska göras, för vem och varför?  

Syftet skapar meningsfullhet och dialogen om syftet behöver föras på alla nivåer i respektive 
organisation som arbetar med målgruppen. Ett gemensamt förstått och accepterat syfte är ankaret i 
styrningen och för det mätsystem som sedan arbetas fram. Mätsystemet ska bland annat kunna svara 
på frågan ”hur väl uppfyller verksamheten syftet”?  Genom att uppfylla syftet resurseffektivt – göra 
rätt saker på rätt sätt – skapas maximalt med värde utifrån tillgängliga resurser.  

Styrningens uppgift är därför också att möjliggöra lärande och utveckling av arbetsmetoder, beteenden 
och förutsättningar så att verksamheten som bedrivs organisationsöverskridande kan bli allt bättre på 
att skapa värde givet sina resurser.  

Slutsats: Mätsystemet måste utgå från ett gemensamt accepterat syfte och bidra till en lärande dialog 
om arbetet och dess förutsättningar. 

 

Tjänstelogik 
Tjänstelogiken innebär till skillnad från varulogiken att värde skapas vid användning, inte vid 
tillverkning. Värdet av exempelvis ett bygglov realiseras när huset byggs, inte när bygglovsbeslutet 
fattas. Värdet av samverkan uppstår när individerna gör stegförflyttningar mot ökad egenmakt och 
förmåga till egenförsörjning, inte när en insats är beslutad eller när möten genomförs.  

Variationen i kundernas behov är stort och ställer höga krav på flexibilitet hos parterna vilket gör att 
alltför långtgående standardisering och fördefinierade paketerade insatser riskerar att medföra att 
insatserna inte blir till någon hjälp för ett antal av kunderna vilket innebär ett stort slöseri för samtliga 
inblandade.  

Slutsats: Med utgångspunkt i syftet med den samlade verksamheten bör mätsystemet primärt ha fokus 
på värde för kund snarare än på t. ex den egna organisationens inre effektivitet.  

 
Förstå syftet med en mätning 
Mätning är information som hjälper oss att få ökad kunskap och förståelse om verksamheten så att vi 
kan minska osäkerheten i de beslut och vägval som behöver göras kopplat till långsiktig och kortsiktig 
planering, prioritering av utvecklingsinsatser, förändringar mm. Mätningar används självklart också 
för att redovisa resultat. Det är viktigt att definiera vilka mätningar som ska användas i vilket syfte. 
Om mått används i fel syfte kan det leda till att planeringen blir själva målet med verksamheten och att 
enskilda organisationers resultat prioriteras på bekostnad av verksamhetsområdets resultat som helhet.  
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Mätningar efterfrågas av olika funktioner och måtten kan behöva mätas på olika aggregeringsnivå och 
med olika frekvens, beroende på om det är styrelsen, chefsgrupper eller ett medarbetarteam som ska 
använda dem.   
Slutsats: Varje mätning i mätsystemet behöver beskrivas utifrån vad den ska användas till 

 

Behovstriangeln (triangle of need) 
 

 
Bild 3: Behovstriangeln 

 
Behovstriangeln symboliserar samtliga invånare i arbetsför ålder i en kommun. De allra flesta är i 
arbete och klarar sig själva. De befinner sig på nivå 1.  

Kommuninvånare som för tillfället inte är i arbete eller i studier men som klarar av att samordna sitt 
behov av stöd själva befinner sig på nivå 2. De behöver oftast ha kontakt med en eller två av parterna 
för att komma vidare. Om de inte får rätt hjälp (problemet de har bedöms vara för litet för den de 
möter, de skickas fram och tillbaka mellan parterna mm) kan de tvingas uppåt i behovstriangeln. 

På nivå 3 befinner sig de människor som har en relativt låg förmåga att arbeta eller studera men för att 
få möjlighet att bibehålla och/eller utveckla sin förmåga behöver de samordnad hjälp från minst två 
parter. För människor på den här nivån i behovstriangeln är det mycket viktigt att arbetssätt, beteenden 
och strukturer för samverkan fungerar mellan parterna eftersom de är avgörande för hur förmågan till 
arbete/studier kommer att utvecklas. 

I toppen av triangeln (nivå 4) befinner sig människor som helt saknar förmåga att i nuläget arbeta eller 
studera. De behöver stöd från minst två parter och hjälpen måste ske parallellt. De är i behov av en 
social investering. Exempel på sådana investeringar är de projekt som samordningsförbunden 
bedriver.  

Att redan från början ta reda på hur människors hela situation ser ut och identifiera vad som är viktigt 
för dem (kvalitet) minskar risken för att människor ska drivas uppåt i behovstriangeln.  

 

 

 

Kommuninvånare som behöver hjälp från två eller fler parter 
parallellt för a8 utveckla sin förmåga a8 arbeta eller 
studera. Sekven?ella insatser av en part i taget är inte 
?llräckligt. Klarar inte a8 samordna si8 behov av stöd själva

Kommuninvånare som har en förmåga a8 arbeta eller 
studera men som under lång ?d behöver hjälp från två eller 

fler parter a8 bibehålla och utveckla sina förmågor. Små 
samordnade insatser u?från det som är vik?gt för personen 
kan betyda mycket.  Klarar ?ll viss del samordningen själva. 

Kommuninvånare som är i arbete eller 
studier

Kommuninvånare som har en förmåga att 
komma i arbete eller studier och som klarar 

att samordna sitt behov av stöd själva 

Nivå 3

Nivå 4
Topptriangel

Nivå 1

Nivå 2
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Kostnaderna i behovstriangeln kan beskrivas på följande sätt: 

Bild 4: Typer av kostnader i behovstriangeln 
 
De främjande och förebyggande insatserna som framförallt regionen och kommunerna betalar har 
sannolikt en stor betydelse för att människors problem ska kunna upplösas i ett tidigt skede. När 
region och kommuner får besparingskrav är det sådana icke-lagstyrda verksamheter som oftast läggs 
ner. Konsekvensen av att inte ha främjande och förebyggande verksamheter blir högst sannolikt att 
ökade kostnader skapas för organisationerna på sikt eftersom fler människor drivs uppåt i 
behovstriangeln.  

1.6 Definitioner 
Samverkan, samordning och samordningsuppdraget 
Det finns ingen entydig definition av begreppet samverkan. Berth Danermark beskriver i sin bok 
”Samverkan – en fråga om makt” samverkan som att ”två eller flera personer interagerar om något i 
ett specifikt syfte”. Det är en specifik form av samarbete som sker i en tydlig organisatorisk kontext 
(exempelvis mellan olika parter) där man kommer överens om vem som gör vad. Interaktionen kan 
ske både formellt och informellt och i olika medier (fysiska eller digitala möten, e-post, telefon). Den 
kan ske i olika organisatoriska kontexter, dvs i projekt eller i ordinarie verksamheter. Utfallet av 
interaktionen påverkas av alla dessa faktorer. 

Det måste finnas ett objekt att samverka kring annars finns ingen grund för samverkan. I VärNas fall 
handlar det om kommuninvånare i Nacka och Värmdö som behöver hjälp från minst två av VärNas 
parter.  

Syftet med samverkan (varför samverkar vi?) är av stor vikt att klargöra både på den övergripande 
nivån och i enskilda fall (varför behöver den här personen samordnade insatser?).   

Försäkringskassan har definierat begreppet samverkan som den övergripande term som ”beskriver 
arbetet mellan Försäkringskassan och andra parter”. Samordning är den term som används för att 
”beskriva den samverkan som sker specifikt för en eller flera individers rehabilitering inom 
sjukförsäkringsområdet”.  

Samordningsuppdraget har två perspektiv. Försäkringskassan beskriver dem på följande sätt: 

E"erhandskostnader i form av långvarig försörjning från 
välfärdssystemen eller från närstående. 

 Växande eller oförändrat behov av hjälp.
AF,FK, region, kommun och/eller närstående betalar . 

Kostnader för att bibehålla egenmakt och fortsatt 
rörelse mot egenförsörjning. Minskade kostnader totalt 

sett över tid jämfört med nivå 1.

Främjande och förebyggande insatser
Region och kommun betalar. 

Rehabiliterande insatser, kortvarig  
försörjning från välfärdssystemen.
AF,FK, region och kommun samt 

arbetsgivare betalar.

*investeringskostnadens omfattning beror på hur stort behovet hunnit bli, hur tidigt samverkan sker

Investerings-
kostnader*

i rehabili-
terande
insatser

Nivå 3

Nivå 4
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”På individnivå innebär det att samordna aktiviteter från olika aktörer för att den försäkrade så snart 
som möjligt ska kunna återgå till arbetslivet. På strukturell nivå handlar samordningsuppdraget om att 
skapa förutsättningar för en effektiv samverkan mellan flera aktörer inom rehabiliteringsområdet så att 
arbetet på individnivå ska fungera smidigt.” 

Mätning 
”En mätning är en kvantitativt uttryckt minskad osäkerhet baserad på en eller flera observationer*”. 
*Definition enligt Douglas W Hubbard, av Gartner Group erkänd expert inom området 

Denna definition innebär att en mätning inte behöver vara exakt. Endast en reducering av osäkerhet är 
en mätning. Mätningar genom urval och försöksverksamheter är både möjliga och i de flesta 
verksamheter nödvändiga om hela verksamheten ska kunna belysas av mätsystemet. Mätobjektet i sig 
behöver inte vara kvantitativt men mätningen ska kunna uttryckas i kvantitativa termer.  

Part respektive aktör 
Begreppen används synonymt i denna rapport för de organisationer som ingår i samordningsförbundet 
VärNa.  

Målgrupp, deltagare, kund, brukare, person, enskilde, individ 
Begreppen används synonymt i denna rapport för dem som parterna samverkar kring, ”objektet” för 
samverkan.  

Verksamhetsområde, system 
Begreppen används för den organisering (den helhet) som krävs för att skapa värde och nå önskade 
resultat för målgruppen. Utgångspunkten för avgränsning av systemet är kunden/målgruppens behov. 

MIA och MIA-VärNa 
MIA projektet är ett länsgemensamt projekt som riktar sig till personer mellan 16 och 64 år som står 
särskilt långt från arbetsmarknaden. Europeiska Socialfonden (ESF) medfinansierar projektet med 100 
mkr och MIA är ett av de största ESF-stödda projekt någonsin i Sverige.  
Sammanlagt kommer MIA-projektet att ta emot 2 500 deltagare, varav 355 här i Nacka och 
Värmdö. Projektet bygger på att deltagarna genom olika förrehabiliterande stödinsatser ska kunna 
närma sig arbetsmarknaden och få möjlighet till arbete eller studier utifrån sina egna förutsättningar. 

 

2 Nuläge 
2.1 Målgruppen  

Målgruppen består av kommuninvånare i Nacka och Värmdö med medicinska, psykiska, sociala och 
arbetsmarknadsrelaterade problem som behöver stöd från två eller flera aktörer för att öka sin 
egenmakt och förmåga till egenförsörjning. Vilka parter som behöver samverka beror på personernas 
behov och situation.  

Nedan bilder är hämtade från den faktainsamling som gjordes i inledningen av uppdraget och som 
syftade till att försöka fånga hur många personer som respektive part arbetar med i de båda 
kommunerna. 
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Bild 5: Antal personer i Nacka som är synliga utifrån respektive parts perspektiv 

 
Bild 6: Antal personer i Värmdö som är synliga utifrån respektive parts perspektiv 

Hur många Nacka- respektive Värmdöbor som återfinns hos fler än en aktör går inte att få fram genom 
något befintligt system.  

Utifrån den statistik som ändå finns går det att se att det finns många människor i de båda 
kommunerna som under lång tid befunnits sig högt upp i behovstriangeln och därmed är i behov av 
samordnat stöd.  

2.2 Parternas ansvar 
Bilden nedan är hämtad från ett material från Försäkringskassan. Rutan med Försäkringskassan är 
tillagd. Den visar parternas ansvar i rehabiliteringsarbetet. Försäkringskassan har ett uttalat 
samordningsansvar för rehabiliteringsinsatser enligt Socialförsäkringsbalken kapitel 29 och 30. 
Samordningsansvaret innebär att FK initierar, säkerställer och följer upp de rehabiliterande insatser 
som övriga aktörer genomför. De som genomför insatserna är också de som ansvarar för insatserna.  

Antal personer som respek.ve 
aktör arbetar med i Nacka (jan 2019)

FK: 151 sjuka arbetslösa (varav 

45 personer > 2 år)

+ 1252 sjuka med arbetsgivare 

(varav 252 > 2 år) 

FK: 167 personer med 

akAvitetsersäCning (dec 18)

Region:

? antal personer i 

rehabiliterande 

insatser 

AF: 2343 arbetslösa i Nacka varav 

865 personer > 12 mån

776 sökande finns i program. 

405 sökande har arbete med stöd. 

Nacka kommun: 

ca 890 personer i 

insatser för aC komma i 

egenförsörjning

(har ek.bistånd)

Antal personer som respek.ve 
aktör arbetar med i Värmdö (jan 2019)

FK: 67 sjuka arbetslösa

(varav 18 personer > 2 år)

+ 645 sjuka med arbetsgivare 

(varav 134 > 2 år) 

FK: 73 personer med 

akDvitetsersäFning (dec 18)

Region:

? antal personer i 

rehabiliterande 

insatser 

AF: 1419 arbetslösa i Värmdö varav 

276 personer > 12 mån

298 sökande finns i program. 

194 sökande har arbete med stöd. 

Värmdö kommun: ca

250-300 personer i 

insatser för att komma i 

egenförsörjning (har 

ek.bistånd) 
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Bild 7: Parternas ansvar i rehabiliteringsarbetet 
Samordningsförbunden bedriver ingen egen rehabiliteringsverksamhet men finansierar insatser som 
ska utföras genom någon av de fyra parterna (hälso- och sjukvård, kommun, AF och FK) Insatserna 
som samordningsförbunden finansierar kan vara individinriktade eller strukturövergripande. 

2.3 Parternas organisering och styrning 
Nedan redovisning är ofullständig och syftar enbart till att få en översiktlig bild. 

Parterna har valt olika former för att organisera sin verksamhet vilket påverkar vilka som är 
involverade i arbetet och därmed behöver samordna sitt arbete runt en enskild person. 

• Nacka kommun har avtal med ett flertal privata utförare och har i princip lagt ut allt arbete 
med personerna till dem. Kommunens medarbetare beslutar om olika nivåer av stöd 
(”jobbpeng”) och följer upp arbetet samt har en samordnande roll. Fokus i styrningen är på tid 
i olika insatser, tid i försörjningsstöd och på uppföljning av de privata aktörernas förmåga att 
skapa stegförflyttning.  

• Värmdö kommun anlitar också privata utförare men inte i samma omfattning som Nacka. En 
hel del arbete med personerna som behöver hjälp sker direkt av kommunens medarbetare. 

• Region Stockholm har avtal med både privata och egna vårdcentraler. Patienten väljer själv 
vilken vårdcentral de vill vända sig till. Avtalen är utformade för att uppmuntra 
vårdcentralerna att samverka genom att det i avtalen finns en extra ersättning för tid för 
samverkan med exempelvis Försäkringskassan och kommunerna.  

• Försäkringskassan finns inte lokalt närvarande i vare sig Nacka eller Värmdö kommun. Det 
mesta av den verksamhet som rör rehabilitering av dessa kommuninvånare sker av kontoret i 
avdelningen Stockholms Län Syd. Styrning utgår från Försäkringskassans kvalitetsdefinition 
om att verksamheten ska präglas av ”rättssäkerhet, service och effektiv användning av 
resurser”. Det finns kvantifierbara mål i respektive avdelnings verksamhetsplan, ex. kopplat 
till antal avstämningsmöten, gemensamma kartläggningar med Arbetsförmedlingen samt 
omställningsmöten.  

• Arbetsförmedlingens kontor i Nacka arbetar med kommuninvånarna i både Nacka och 
Värmdö kommuner. Arbetsförmedlingen anlitar också många privata aktörer för insatser till 
de personer som behöver hjälp. Myndigheten har en från GD uttalad strategi för samverkan i 
vilken kontoren uppmuntras att skriva formella samverkansavtal med sina partners. 

Försäkrings-
kassan

q Samordnar 
rehabiliterings-
insatser

q Samordnar 
aktiviteter för 
personer som 
uppbär aktivitets-
ersättning
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Styrningen har fokus på matchningsprocessen, tider (i arbetslöshet mm) och på hur många 
personer som finns i olika insatser samt på stegförflyttning.  

 
Många av de privata aktörerna anlitas av flera av parterna.   

 

2.3.1 Strukturer för samverkan 
Det finns både formell samverkan och informell strukturerad samverkan mellan parterna. Bilderna 
nedan illustrerar den samverkan som är synlig utifrån de båda kommunernas perspektiv. Därutöver 
finns exempelvis formaliserad samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.  
Pilarnas färgstyrka indikerar i vilken grad samverkan är formaliserad.  

 
Bild 8: Synlig strukturerad samverkan mellan Nacka kommun och övriga parter 

 

 
Bild 9: Synlig strukturerad samverkan mellan Värmdö kommun och övriga parter 

Bilderna visar att samverkan mellan kommunerna och Försäkringskassan har en låg 
formaliseringsgrad. Så är också fallet mellan Nacka kommun och Region Stockholm medan Värmdö 
kommun har en del formaliserad samverkan med Regionen. Samverkan med Arbetsförmedlingen har 
en formaliserad struktur men det finns oro för att de förändringar som nu sker på Arbetsförmedlingen 
kommer att leda till samma typ av distansering som erfarits när det gäller Försäkringskassan. Ett 
intressant grepp för att underlätta samverkan har tagits av Arbetsförmedlingen och Nacka kommun där 
en medarbetare från Arbetsförmedlingen har hyrts ut till kommunen på 90%. Personen får på så sätt 
tillgång till båda organisationernas system och information.  

Med tanke på att det även är många privata utförare som behöver ha kontakt med handläggare på 
Försäkringskassan, med hälso-och sjukvården m fl behöver kontaktvägarna vara synliga och en 
flexibilitet och anpassningsförmåga behöver finnas för att hitta lösningar. Här finns svårigheter idag. 

Samarbetsavtal (DUA), 
Gemensamma möten
etableringsprocessen, OSA

SIP-möten LSS, Soma?sk vård/psykiatri
m fl

Utbetalning av etableringsstöd
Informa?on för beräkning av försörjningsstöd

Kontakter genom samordningsförbundet

SIP-möten. ”Hamnen”
Veckomöte med psykiatrin

LSS, Soma;sk vård/psykiatri
m fl

Utbetalning av etableringsstöd
Informa;on för beräkning av försörjningsstöd

Samarbetsavtal (DUA), 
Gemensamma möten, samverkansmöten med inskrivningar i etablering
etableringsprocessen, OSA

Kontakter genom samordningsförbundet
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Generellt upplever kommunerna att i synnerhet Försäkringskassan och Region Stockholm inte ser som 
sin uppgift att hjälpa kommunerna med de här människorna, utan att de i allt högre utsträckning 
fokuserar på sina uppdrag och regelverk och inte på att samverka. 

Det har inte varit det här uppdragets huvuduppgift att belysa organiseringen men iakttagelserna om att 
många fler utförare arbetar med rehabilitering idag än förr och att de behöver kontakt med 
organisationer vars medarbetare i allt högre utsträckning sitter centralt och/eller arbetar med hög 
specialisering väcker frågor om hur det ska kunna vara möjligt att samverka effektivt i det praktiska 
arbetet för att uppnå det gemensamma syftet och skapa värde för den som berörs.  

En generell synpunkt från samtliga intervjuade är att samverkan underlättas mellan parterna genom 
arbetet i VärNa och de projekt som samordningsförbundet driver.  

2.3.2 Motverkar den interna styrningen samverkan? 
I offentlig sektor tillämpas idag mål- och resultatstyrning utifrån antagandet att det är organisatoriska 
enheter som ska styras, inte verksamhetsområden/komplexa samhällsproblem. När man i 
kommunerna, i Försäkringskassan, på Arbetsförmedlingen och i Region Stockholm har fokus på inre 
effektivitet i den interna styrningen (antal utförda prestationer och kostnad per prestation) så innebär 
all samverkan lägre inre effektivitet. Detta kan vara det allra största hindret för samverkan – att det 
som i praktiken är rätt sak att göra utifrån människors behov (systemet) syns som lägre inre 
effektivitet i respektive organisations uppföljningsrapporter. Möjligen krävs en särskild studie av hur 
befintlig styrning motverkar effektivitet i hela systemet, en sådan skulle kunna öka motivationen 
ytterligare för att använda VärNamodellens mätningar.   

2.4 Exempel på konsekvenser vid brister i samverkan 
2.4.1 Konsekvenser för samhället i stort 

• Risk för att välfärdskonsumtionen ökar för människor i arbetsför ålder. Allt fler förflyttar sig 
uppåt i behovstriangeln till ett mer eller mindre permanent utanförskap när de inte får 
samordnad hjälp i tid. Många människor i åldern 19-64 år blir beroende av stöd i en tid då 
befolkningspyramiden i Sverige kräver en motsatt utveckling.  

• Systemfelen består, tilliten och förtroendet till de offentliga organisationerna och till 
politikerna sjunker i samhället vilket i sin tur påverkar människors vilja att bidra och hjälpas 
åt.  

 

2.4.2 Konsekvenser för parterna 
• Låg kunskap om helheten utifrån kundens perspektiv. Personalen som arbetar med kunden har 

låg förståelse om de andra parternas regelverk. De känner inte till de som arbetar i de andra 
organisationerna (låg kontinuitet i relationerna) och har inte tillgång till varandras 
kompetenser. Tilliten till varandras bedömningar är därmed låg.  
Konsekvensen blir att respektive organisation har en bristande förmåga och 
handlingsberedskap för att hantera komplexa problem vilket ökar risken för att de 
tillhandahåller fel insats i fel tid och att personerna som berörs drivs uppåt i behovstriangeln. 
Detta medför längre tid i offentlig försörjning eller i försörjning av närstående.  

• Bristande samverkan och fokus på de interna prestationerna (aktiviteter/insatser, möten) ökar 
risken för ”rundgång” – att personer skickas fram och tillbaka mellan parterna och liknande 
aktiviteter/insatser görs flera gånger till höga kostnader för parterna utan att de leder till något 
större värde för kunderna. Stora summor skattepengar slösas därmed bort. 
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• Arbetsmiljön för de professionella medarbetarna och för cheferna påverkas negativt när deras 
tid går åt till att jaga information, leta kontaktvägar, ta hand om kundklagomål och förklara 
avvikelser i rapporter som inte ger en helhetsbild av verksamheten. Den åter-
professionalisering som Tillitsdelegationen pratar om blir svår. Konsekvenserna blir ökad risk 
för långvariga sjukskrivningar, hög personalomsättning och svårigheter att få tag i rätt 
kompetens då personalen inte upplever meningsfullhet i arbetet.  

 

2.4.3 Konsekvenser för den enskilde och närstående 
• Personerna blir sämre (drivs uppåt i behovstriangeln), måste göra omtag på insatser, ”snurrar 

runt” i systemet. Personerna blir fast i utanförskap och offentlig försörjning eller beroende av 
närståendes försörjning.  

• Långa genomloppstider för personerna – från att behov av samordnad hjälp uppstår till dess 
att den inte behövs längre eller har hittat sin form. Orsaken är att det ofta blir ”stopp i rören” 
vilket innebär att väntan uppstår för personerna då den tjänst/kompetens som behövs inte är 
tillgänglig när den behövs hos aktuell part. Konsekvensen blir långa väntetider för den 
enskilde och att många personer är aktuella samtidigt för en professionell medarbetare.  När 
en medarbetare har många ”öppna ärenden” innebär det en låg tillgänglighet och flexibilitet i 
kalendern.  När medarbetarna sedan ska samordna aktiviteter med andra professionella som 
också har många ”öppna ärenden” späder detta på väntan för den enskilde. Det blir en ond 
cirkel där alltmer tid används till ”ställtid” eller ”spilltid” (läsa in sig, boka om möten, besvara 
telefonsamtal från personen själv och anhöriga om vad som händer mm) vilket i sin tur leder 
till ännu längre genomloppstider.  

• Personen som det handlar om måste själv veta vilka insatser hen behöver och samordna, hålla 
ihop helheten för att inte ”falla mellan stolarna”. Detta är ofta mycket svårt för personer högt 
upp i behovstriangeln. Om de är lyckligt lottade kan närstående hjälpa dem med 
informationsöverföringen mellan parterna och samordningen alternativt att de får möjlighet att 
ingå i ett projekt som drivs av samordningsförbundet.  

 

Ett exempel 

Bilden nedan illustrerar ett händelseförlopp där parterna samverkar och genom fem parallella insatser 
(de blå staplarna) leder personen mot ökad egenmakt och egenförsörjning. Exemplet är hämtat från en 
av deltagarna i MIA-projektet. 

 

Bild 10: Exempel på en deltagares stegförflyttning i MIA-Värna 
 

Vi ställde frågan till deltagaren: ”hur lång tid skulle det ha tagit om du inte deltagit i MIA”? Svaret 
blev ”4 gånger så lång tid”. Bilden nedan illustrerar detta scenario där parterna arbetar var och en för 
sig och remitterar personen vidare mellan varandra i ett sekventiellt flöde vilket med lika många 
insatser leder till förlängd rehabiliteringstid. 

 

6 månader

Ökad egenmakt, 
motiverad och
ute i arbetspraktik

Låg förmåga
att klara vardagen,
ej motiverad,
sitter hemma
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Bild 11: Möjligt scenario för en persons stegförflyttning i ordinarie verksamheter 
 

Vid samtal med deltagarens handläggare framkommer att risken för omtag och att personen aldrig 
skulle nå den grad av egenmakt som krävs för att komma vidare till arbetspraktik och ta steg i riktning 
mot egenförsörjning skulle öka markant i detta scenario. Med tanke på att personen idag är 25 år 
skulle det för hen innebära en låg grad av självständighet och för samhället och för parterna 
omfattande kostnader.  

 

2.5 Vad som redan mäts  
Det mäts redan en hel del både av varje part som ingår i samordningsförbundet och av andra externa 
parter. En fråga som därför bör ställas är om det verkligen behövs ytterligare mätningar? En annan 
viktig fråga är om allt som mäts i dag behövs och om befintliga mätningar stödjer syftet med 
verksamheten?  

2.5.1 Organisatoriska mätningar 
Varje organisation mäter sin del vilket ofta omfattar: 

- Antal och typ av insatser 

- Antal personer i insatser 

- Tid i insatser 

- Kostnad per insats 

- Resultat (kopplat till uppsatta mål) 
Dessa mätningar säger inget om förmågan att samverka.  

2.5.2 SUS 
SUS, Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan (läs mer på www.susam.se). 

SUS är ett system som är till för att ge information om utfall på individnivå av insatser som görs. 
Resultaten uttrycks i procentsatser av hur stor andel av deltagare i en individinriktad insats som 
närmar sig arbetsmarknaden (ofta definierad som i arbete, i studier och/eller aktivt arbetssökande). Det 
kan också vara den genomsnittliga genomströmningstiden för deltagare i insatser men också 
subjektiva berättelser från individer där förändring rapporteras.  

Det myndighetsgemensamma rapporteringsverktyget – SUS – togs i drift år 2004 men har som 
beskrivs i rapporten 2019:1 ”Samordningsförbundens organisering och verksamhet” från Inspektionen 
för socialförsäkringens stora brister. Det handlar om att alla samordningsförbund inte använt SUS och 
att en del deltagare registrerats utan personuppgifter. Bristerna kvarstod åtminstone fram till år 2017 
vilket gör det olämpligt att använda SUS i utvärderingssyfte. Inspektionen konstaterar att det inte är 
möjligt att utvärdera förbundens resultat på individnivå, eftersom personernas framsteg inte finns 
dokumenterade på ett tillräckligt bra/tillfredställande sätt.  

ß

24 månader

Ökad egenmakt, 
motiverad och
ute i arbetspraktik

Låg förmåga
att klara vardagen,
ej motiverad,
sitter hemma
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2.5.3 NNS och Kolada 
NNS - Nationella nätverket för samordningsförbund har tagit fram indikatorer för finansiell 
samordning som är ett instrument för samordningsförbund att bedöma egen verksamhetsutveckling 
över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund, samt ge förbund och ingående parter ett stöd att 
förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser.  

Mätning sker årsvis genom enkäter. Indikatorerna och mätprocessen är helt styrd av NNS. 15 
indikatorer mäts utifrån att 7-10 frågor besvaras anonymt av deltagare i projekt 3-9 frågor besvaras av 
personal, chefsgrupp och styrelse. Indikatorerna ger inte kunskap om vad som orsakar resultaten. 
Indikatorerna ska möjliggöra jämförelser mellan förbunden och att följa utvecklingen över tid. 
Huvudfokus är på arbetet som sker inom ramen för samordningsförbunden och medarbetare från 
parterna som arbetar med aktiviteter i förbunden. De frågor som riktar sig till chefsgrupp och styrelse 
pekar mer mot strukturerna för alla verksamheter.  

Svaren på frågorna redovisas på kommunnivå och går att hämta från den nationella databasen Kolada 
som är tillgänglig för alla på internet.  

 

 

 
Bild 12: Olika mätsystem som berör samverkan 
 

2.5.4 Slutsats 
De mätningar som görs har antingen ett organisatoriskt fokus eller ett fokus på utvärdering. Det finns 
inget mätsystem som tar ett helhetsgrepp om frågan hur samverkan fungerar. VärNamodellen har 
möjlighet att fylla ett tomrum och koppla samman mätningar på strukturell nivå med mätningar av 
kvalitet, arbetssätt/flöde och resultat på individnivå. VärNamodellen kan också vara mer flexibel och 
anpassningsbar utifrån parternas konkreta frågeställningar kring samverkan än existerande mätsystem. 

 

 

NNS-
indikatorer

VärNa
modellenSUS

SUS är ett 
myndighetsgemensamt verktyg 

som används för att  mäta 
resultatet av individinriktade 
insatser. Verktyget har brister,  

olämpligt att använda i 
utvärderingssyfte enligt ISF.

NNS har definierat 15 indikatorer för 
finansiell samordning varav 7 -10 mått 
riktas till deltagare och 3-9 mått  riktas 
till  personal, parternas chefsgrupp och 
styrelse . Indikatorernas utformning är 

”låst”, enkäten styrs via NNS.

Ger möjlighet att 
koppla samman 
mätningar  på 

strukturell nivå 
med mätningar 
på individnivå.  
Ger flexibilitet i 

tid och rum.
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3 VärNamodellen 
 
VärNamodellen mäter förmågan att uppfylla syftet med det gemensamma arbetet och det som är 
viktigt för målgruppen och parterna. Den omfattar mätningar på både struktur- och individnivå. Den 
ger således ett kunskapsunderlag för samordningsförbundets båda uppdrag. 

VärNamodellen ska vara ett mätsystem som belyser systemfelen.  

 

3.1 Syfte och mål med samverkan  
Syftet svarar på frågan ”vad ska vi göra för vem och varför”. Uttryckt från parternas perspektiv har 
syftet under workshopparna formulerats på följande sätt: 

”Genom samverkan skapar vi möjligheter för människor i Nacka och  
Värmdö till ökad egenmakt1 och därmed goda förutsättningar för egenförsörjning” 

 

Syftet kan även formuleras utifrån kommuninvånarnas perspektiv och skulle då förslagsvis kunna 
formuleras på följande sätt:  

”Hjälp mig ta makt över min livssituation så att jag kan 
förbättra min förmåga att försörja mig själv och kunna leva ett självständigt liv” 

 
Att föra dialog om syftet är strategiskt viktigt. Utan gemensam förståelse för syftet med samverkan är 
det svårt att lyckas. Förutom på den övergripande nivån behöver ett syfte formuleras vid varje större 
samordningstillfälle –varför ska vi samordna oss runt den här personen – vad vill vi uppnå?  

Att utgå från syftet och de personer som behöver hjälp kan bidra till att lösa ut frågan om ”vad är vårt 
uppdrag och ansvar” som är lätt att fastna i. En bättre fråga att ställa sig blir då ”utifrån det behov och 
den situation den här personen befinner sig i, vad kan vi bidra med inom ramarna för vårt uppdrag?” 

Under workshopparna formulerades även de mål som samverkan ska leda till: 

• En ökande andel av de som bor i Nacka och Värmdö försörjer sig själva (långsiktig effekt) 

• Resan mot egenmakt och hållbar egenförsörjning blir effektivare vilket innebär rätt insats i rätt 
tid för att undvika onödigt lång tid i utanförskap, omarbete för parterna, långa 
genomloppstider med alla kostnader det för med sig för samtliga involverade (inkl. för 
personen själv och närstående) (effekt på kort/mellanlång sikt)) 

Att arbeta mot ett gemensamt syfte och mål kommer också påverka förståelsen för vad som händer för 
de som verksamheten är till för vilket det här citatet från en av workshopparna förstärker:  

”Ju tydligare verksamheter delas upp i ansvarsområden och förses med gränser, desto otydligare 
framstår det hela för personerna och anhöriga” 

 

                                                
1 Ordet egenmakt motsvarar det engelska ordet ”empowerment” och syftar till att en individ ska känna att denne har makt 
över sin egen situation, sina arbetsuppgifter, sin närmiljö etc. Med andra ord att individen ska kunna fatta beslut om sådant 
som rör dem själva och som påverkar hälsa och livskvalitet. 
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3.2 Vad som är viktigt för deltagarna/kunderna 
Utifrån de tre intervjuer som genomförts med deltagare i MIA-projektet ser vi att följande faktorer är 
viktiga under den tid i livet som deltagarna/kunderna behöver hjälp: 

• Att de professionella medarbetarna ser till HELA människans behov (förstår systemet utifrån 
kundens perspektiv), så att insatser görs i rätt ordning och anpassas utifrån personens situation 
som helhet (historik, förmåga, familj mm) 

• Att man har gemensamma möten där de professionella kan utbyta information så att personen 
själv slipper vara informationsbärare 

• Att det finns EN gemensam plan framåt utifrån personens långsiktiga mål, en plan som är 
tydlig för alla inklusive personen själv. Ger tydliga FÖRVÄNTNINGAR – på personen själv 
och på de som arbetar med personen.  

• Att personen själv involveras i besluten och blir tillfrågad vid en förändring 

• Att det finns en kontinuitet i relationerna över tid mellan personen som behöver hjälp och de 
professionella medarbetarna. Vid byte av professionellt stöd är det viktigt att inte alla personer 
byts ut samtidigt.  

Dessa faktorer är att betrakta som kundkrav på parternas arbetssätt för att lyckas skapa värde (ökad 
egenmakt och stegförflyttning mot egenförsörjning). 

 

3.3 Vad som är viktigt för parterna 
Utifrån gruppintervjuerna har följande faktorer lyfts fram som viktiga för att samverkan ska fungera: 

• Gemensamt mål med samverkan med utgångspunkt från intentionen i lagstiftningen (= syftet med 
samverkan)  

• Att samverkan är lika viktigt för alla parter. Att det finns samsyn kring beroendet av varandra för 
att lyckas med målgruppen, varje aktör ser betydelsen av sin roll för helheten. Ingen orkar lägga 
kraft, tid och pengar på att göra något tillsammans om man inte ser att man får ut något av det. Då 
är det viktigt att alla inblandade parter är ärliga med vad som är viktigt och utifrån dessa 
förutsättningar hitta det gemensamma. 

• Det finns tydliga relationsbyggande mötesstrukturer för samverkan på alla nivåer (chefer, 
handläggare, jurister m fl). Samverkan bör vara tvingande (gärna via avtal för att det inte ska vara 
personberoende).  

• Kunskap om varandras uppdrag och regelverk så att ”regelkrockar” kan hanteras utan att 
personerna som behöver hjälp hamnar i kläm. Att myndighetsjuristerna har samsyn kring 
sekretess.  

• Kunskap om vilka ”kunder” som är gemensamma mellan parterna, förmåga att se och beskriva 
systemet ur kundens perspektiv med ett gemensamt accepterat språkbruk 

• Fungerande informationsutbyte om vilka personer som får vilka insatser – ha samma aktualitet på 
information så att det inte blir dubbelt och för att kommunikationen till personen ska bli tydlig. 

• Att de som arbetar med målgruppen är tillgängliga för varandra (har en flexibel kalender) 

• Att parterna och personerna det handlar tillsammans utarbetar en gemensam plan. Genom att 
arbeta tillsammans erhålls en gemensam förståelse för situationen, kompetens överförs, tydliga 
förväntningar skapas och tillit i relationerna uppstår. 
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• Både AF och FK behöver finnas tillgängliga lokalt.  

• Att medarbetare och chefer som samverkar har beslutsmandat att föra arbetet framåt 

• Ersättningen till personen får inte vara ett primärt fokus och hindra dialogen om målet med 
rehabiliteringen och vilka insatser som behövs 

• Att personer som behöver stöd även om de inte uppbär ekonomisk ersättning (ex. bor hos sina 
föräldrar) hittas och kontaktas. 

• Samarbete med lokala näringslivet för att hitta praktikplatser  

Dessa faktorer är att betrakta som viktiga förutsättningar för samverkan.  

 

3.4 Målbild för samverkan 
Följande faktorer lyftes fram under workshopparna som viktiga i en målbild för samverkan: 

- Kunskap om varandras uppdrag 

- Forum för informationsutbyte 

- Stark strukturell samverkan 

- Icke personbundet 

- Enklare praktiska förutsättningar för samverkan 

- Kompetensutveckling (cirkulärt) – från medlemmarna 

- Samplanering – alla strävar mot samma mål, har individens fokus och att skapa värde för kund 

- Synliga processer för samverkan, ”från intern till samverkande” 

- Gemensamma mötesplatser 

- Medborgarkontor? 

- Gemensam mottagning? 

- Öppet hus – drop in (AF, Kommun, FK, Region)  

- Bättre signalsystem kring individen - tidig samverkan 

- Bort från ”vi” och ”dom” till VI 

- Överenskommelser mellan alla parter med kompletterande information om VAD och HUR 

- Gemensam resultatuppföljning kring individen 

- Gemensamt system/digital plattform för informationsutbyte (App) 

- Gemensam budget/pengar 

- Tillgänglighet till gemensam kalender för bokning 

- Gemensamt definierade målgrupper 

- Tvärsektoriella organiseringar 

- Samverkansförmåga 

–  en del av professionen 

–  en del av organisationen 
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Följande citat från workshopparna ger ytterligare förståelse för hur det idealt bör se ut: 

”När vi sitter tillsammans så får vi ett lärande tillsammans” 

”Man måste ha kunskap om vad som kommer före och efter vad jag ska göra, förstå vad andra gör i 
andra myndigheter, veta vad andra gör, om man inte vet är det ett svart hål var människor kommer 
från och går till”. ”Kontaktnät får man i samverkan och samverkar man inte så får man inget 
kontaktnät!” 

Man skulle kunna beskriva en ideal verklighet på följande sätt: 
I en ideal verklighet finns strukturer som gynnar samverkan – att rätt kompetens finns på rätt plats så 
att rätt insats kan göras i rätt tid för personerna som behöver hjälp. Strukturerna och relationerna 
mellan organisationerna odlas av cheferna och det finns en långsiktighet i strukturer och relationer  
hela vägen upp till högsta ledning och till politikerna – vid omorganisationer tas förmågan att 
samverka med i riskanalyser och beslutsunderlag..  

Chefer pratar med varandra och förstår varandras förutsättningar. Det finns tillit i relationerna och 
de träffas både informellt och formellt. Man prioriterar att träffas för att bygga tillitsfulla relationer 
(”you cannot email trust”). Det pratas på ett öppet sätt om rädslor att göra fel och misstag ses som 
möjligheter till lärande. Frågor ställs utifrån ”Hur ska vi tillsammans underlätta….?” 

Samverkan är en naturlig del i den ordinarie verksamheten och i chefsrollen. 
Verksamhetsområdesansvaret (som omfattar samverkan) finns inskrivet i chefsuppdraget/rollen. 
Mandat att fatta beslut är delegerat så nära kundmötet som möjligt. 

Det finns forum för dialog om hur samverkan fungerar på alla nivåer. Dialogerna stöds av mätningar. 
I dialogerna talas det om konsekvenserna av att inte samverka och om dilemman som uppstår med 
många styrsignaler. Chefer och medarbetare krokar arm horisontellt med varandra på varje nivå och 
arbetar tillsammans för att vara lojala mot syftet. Man delar aktuell information mellan varandra vid 
behov… 

Bilden nedan illustrerar en ideal verksamhet. En bild av verksamheten som ett system, en helhet med 
utgångspunkt från målgruppen och arbetet med att bidra till att skapa värde i form av ökad egenmakt 
och förmåga till egenförsörjning. Vi har valt att dela upp förutsättningarna i grundförutsättningar och 
ideala förutsättningar. 

  
 

Bild 13: Målbild för samverkan 

Förutsättningar för samverkan

Syfte: ”Genom samverkan skapar vi möjligheter för människor i 
Nacka och Värmdö till ökad egenmakt och därmed goda 

förutsättningar för egenförsörjning”

Varje part prioriterar samverkan. 
Dedikerade resurser  (personal, 

ekonomi) finns för samverkan. Insatser 
finns tillgängliga och kan/får anpassas

Organiserade mötesstrukturer mellan parterna 
finns avtalade/överenskomna på alla nivåer. 

Cheferna stödjer och sanktionerar samverkan. 

Synkade regelverk så 
långt som möjligt 

Medarbetare från parterna vet vem 
de ska kontakta och är tillgängliga 
för varandra vid behov. Mandat att 

fatta beslut finns på en nivå som 
minimerar väntan.

Delad, aktuell 
information om 

personer, 
insatser mm i 

en digital 
plattform (app)

Praktikplatser tillgängliga lokalt. Lokala 
träffpunkter för kommuninvånare och näringsliv 

som underlättar kontaktskapande och gemensamt 
arbete mellan parterna 

Kunskap om varandras 
uppdrag och regelverk, 

förmåga att förstå system 
utifrån kundens perspektiv, 

gemensamt ”språk”

Informationsinhämtning/ 
mätningar görs för planering, 

styrning (förbättring) och 
uppföljning av resultat från 

samverkan – på samtliga nivåer

Cirkulär kompetens-
utveckling, 

auskultation

Arbetssätten i det gemensamma arbetet
Identifiera behov

av samverkan.
Inhämta information 
och skaffa en gemen-
sam bild av nuläget–
parternas perspektiv 

Utveckla en gemen-
sam  förståelse för 
situation, behov och 
vad som är viktigt ur 
personens pers-
pektiv (helhetssyn)

Skapa en plan 
tillsammans  med 

insatser 
anpassade efter 

personens behov

Genomför 
planen i 

”samhandling”, 
följ upp och 
besluta om 
nästa steg

Ökad egenmakt
Ökad egen-
försörjning

”Effektivt flöde”
God arbetsmiljö
God ekonomi

Överenskomna  
arbetsprinciper och 

processer, gemensam 
syn (värderingar) på 

deltagarna/kunderna

Samtliga ledningsnivåer (politiker och tjänstemän) 
har formulerat gemensamma mål för samverkan 

(mål för förutsättningarna för samverkan samt för 
utfall/effekter av samverkan)

Ljus gul ruta= ideala
förutsättningar

Orange ruta= grund-
förutsättningar

Ändamåls
enliga IT-
system 

Varför behövs 
samordnade insatser 
för den här personen? 
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Processtegen i bilden ovan är inte framtagna under uppdragets gång utan utifrån våra erfarenheter.  

3.5 Frågor som behöver besvaras av VärNamodellen 
VärNamodellens framtid kommer i hög utsträckning att avgöras av hur användbara mätningarna är 
samt av hur lätt det är att genomföra och presentera mätresultaten. Det är därför viktigt att modellen 
verkligen besvarar de frågor som parterna vill ha svar på. Den överordnade frågan är: 

”Hur väl fungerar samverkan?”  

Exempel på mer specifika frågor som lyfts fram under arbetets gång: 

• Når vi syfte och mål? Skapas värde för kund – ökad egenmakt och ökad egenförsörjning? Kan 
vi se någon koppling mellan samverkan och ökad andel personer till arbete/studier? Hållbarhet 
över tid för de personer vi arbetar med? (återkommer de med samma problem?) 

• Vilka brister har vi i samverkan runt målgruppen? Vilka konsekvenser får ”systemfelen” för 
målgruppen? Ex. väntan. 

• Hur bra är förutsättningarna för samverkan? Vad fungerar väl? I strukturerna? I mötet med 
deltagarna/kunderna? Vad är det som gör att samverkan fungerar? Identifiera 
framgångsfaktorer. 

• Hur utvecklas förutsättningarna för samverkan? Vad kan vi förbättra? 

• Hur meningsfullt och professionellt upplever medarbetarna samverkan? 

• Har vi effektiva stödprocesser? 

• I vilken utsträckning har vi kunskap om varandras uppdrag? 

• I vilken utsträckning har vi samsyn om syftet med det gemensamma arbetet kring 
målgruppen? 

• Vad behöver respektive organisation göra? Vad behöver jag göra? 

• Vilka regelverk används? Vad fungerar, vad fungerar inte? 

• Hur effektivt använder vi våra resurser när vi samverkar? 
 

Nedan följer några citat kring VärNamodellen från workshopparna: 

”VärNamodellen ska ge stöd för att hålla fast och skapa effektiv samverkan i en föränderlig 
verklighet” 

”VärNamodellen ska hjälpa oss att se till att vi håller fokus och är uthålliga i det komplexa, att vi 
undviker snabb belöning i ”stuprören” 

”Bra att mäta annat än resultat, att mäta resultat ger oss inte insikt om vad som orsakat resultaten.”  

 

3.6 Mätningar i VärNamodellen version 1.0 
VärNamodellens första version (prototyp) omfattar sju mätområden/mätningar. Modellen kommer 
löpande att behöva utvecklas i takt med att den används vilket kommer att kräva tålamod och 
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uthållighet. Varje mätområde nedan redovisas utifrån ett antal frågor. Mer detaljer finns i bilaga 1 och 
2.  

 

3.6.1 Mätområde 1: Förutsättningarna för samverkan  
Förutsättningarna har en mycket stor betydelse för resultaten men mäts sällan. Utgångspunkten för 
mätningen har varit det som framkommit som viktiga förutsättningar i målbilden för samverkan.  
 

Vad ska mätas? 
Förutsättningarna för samverkan ur respektive parts perspektiv uppdelat på 5 områden: 

- Parternas samverkan och samarbete 

- Chefernas stöd för samverkan 

- Förutsättningar i hemmaorganisationen 

- Förutsättningar i arbetsförhållanden 

- Strukturer, kompetens, hjälpmedel    

Varför behövs mätningen? 
Mätningen behövs för att få kunskap om hur förutsättningarna (de systemiska bakomliggande 
strukturerna) för samverkan i praktiken ser ut och hur de upplevs av parternas medarbetare och chefer.  

Vilken mätmetod ska användas och hur ofta ska mätning ske? 

Mätningen görs genom en enkät (ca 35 frågor) som fylls i av ett fast antal medarbetare och chefer. De 
som svarar på enkäten behöver i sitt arbete ha kontakt med personer utanför den egna organisatoriska 
enheten för att kunna ge det stöd som krävs utifrån kundernas behov. En fullskalig mätning (hela 
enkäten) fylls i en gång per år. Vissa frågor som berör prioriterade områden ställs ytterligare en gång 
under året.  

 
Exempel på sammanställningar: 

 
Bild 22: Exempel på sammanställning av indexering av enkätsvar om förutsättningarna för samverkan  
 

KPI

KPI

KPI

KPI



Slutrapport VärNamodellen – att mäta samverkan 
 

 

 Sid 22 (36) 

 
Bild 23: Exempel på sammanställning av indexering av enkätsvar om förutsättningarna för samverkan – uppdelat per part 
 

Hur ska mätningen användas och av vem/vilka? 

För respektive av de fem frågeområdena skapas en indikator (KPI) utifrån resultatet på frågorna inom 
frågeområdet. De kan sedan prioriteras i verksamhetsplaner för att förbättra samverkan och möjliggöra 
synkroniserade satsningar mellan parterna. Vid nästa års mätning kan en utvärdering göras om 
satsningarna har fått någon effekt.  

Varje aktör kan också använda mätningen för att förbättra förutsättningarna för den interna 
samverkan. Viktigt att fokus är på att lära av varandra (inte tävla). Med ett lärandefokus kan 
mätningen vara ett bra underlag för dialog om vad respektive part gör och vad som påverkar 
resultaten.  

Prioritering: 

Mycket hög 

Vad återstår att göra innan mätningen kan genomföras? 

Innan en fullskalig mätning kan göras behöver ett antal frågor besvaras, se bilaga 2.  

3.6.2 Mätområde 2: Utveckling av kommuninvånarnas behov av samordnad 
hjälp 

 
Bild 14: Behovstriangeln – behovet av samordnad hjälp 
Utvecklingen av antal personer i respektive kommuns behovstriangel beror på många faktorer. 
Behovstriangeln är ett fundament i mätsystemet och utgångspunkten för flera av de andra 
mätningarna.  
 
Vad ska mätas? 
–     antal Nackabor och Värmdöbor på nivå 3 respektive nivå 4 i behovstriangeln. Definition  
       utifrån egenmakt och behov av hjälp från minst 2 parter.  

• antal nya personer sedan förra mättillfället 

• antal personer som lämnat nivå 3 och nivå 4 

Nivå 3

Nivå 4
Topptriangel

Nivå 1

Nivå 2
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• antal personer som rört sig från nivå 4 till nivå 3 

• antal personer som rört sig från nivå 3 till nivå 4 
 

Varför behövs mätningen? 
Mätningen visar hur behovet av samordnad hjälp ser ut och utvecklas över tid – hur många av 
kommunens invånare behöver samordnad hjälp?  

Mätningen visar om det spelar någon roll det som görs! Åstadkommer parterna någon skillnad? Sker 
det någon rörelse nedåt i behovstriangeln? Hur bra är parterna på att upptäcka behov av samordnat 
stöd i tid? 

Vilken mätmetod ska användas och hur ofta ska mätning ske? 
Mäts genom ”inventering” en gång per år hos varje part eller genom successiv kartläggning (se 3.6.2 
mätning av egenmakt).  

Exempel på ”inventering” på personnivå: 

• Ålder, kön mm  

• Varför behöver personen samordnade insatser? Koppla till egenmakt. 

• Vilka parter/hur många parter har personen kontakt med nu, hur ser historiken ut?  

• I vilken utsträckning har personen ”skickats runt” mellan parterna? (rundgång) 

• Vem/vilken aktör ansvarar för personen just nu? Hur länge har personen varit hos ansvarig 
aktör? 

Om mätmetoden visar sig för tidskrävande bör man prova någon form av schablonmätning 
(stickprovsmätning).  

 

Hur ska mätningen användas och av vem/vilka? 

Medarbetare och chefer som arbetar verksamhetsnära för att kunna planera och ha koll på hur många 
personer som behöver samordnade insatser och varför. Vara till grund för kompetensutveckling. 
Politiker och tjänstemän som beslutar om förutsättningar för samverkan. 

Prioritering: 

Hög prioritet. 

Vad återstår att göra innan mätningen kan genomföras? 

Definition av behovstriangelns olika nivåer behöver förtydligas med konkreta exempel och metod tas 
fram för inventering och mätning av utveckling över tid. Koppla förslagsvis ihop definitionen av 
”topptriangeln” med mätningen av egenmakt nedan. Utvecklingsarbetet organiseras med fördel av 
VärNa.  

 

3.6.3 Mätområde 3: Arbetsflöde – väntan  
I arbetet med rehabilitering i riktning mot arbete/studier uppstår ofrivillig väntan orsakad av någon 
part. Väntan är ett tecken på misslyckad synkronisering i systemet med att bistå personen med 
samordnat stöd. Obs – att exemplen i diagrammen nedan är påhittade siffror! 
 
Vad ska mätas? 
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• Mätning av hur många kunder från Nacka respektive Värmdö som är i vänteläge hos 
respektive part i förhållande till totalt antal kunder från de båda kommunerna. 

 

 
Bild 17: Exempel på presentation av mätning av personer som bor i Nacka kommun och som befinner sig i väntan (”organisatoriska 
mellanrum”) respektive i rörelse hos respektive aktör 
Därutöver en mer detaljerad mätning om de kunder som är i vänteläge: 

• Hur många dagar har de väntat? 

• Vilka parter/hur många parter är involverade i personens rehabilitering?  
Vilken part har orsakat väntan? 

• Trolig orsak bakom väntan? 
Mätningen kompletteras med en bedömning av konsekvens av väntan för kund.  

 

 
Bild 18: Exempel på presentation av mätning av vilka parter som orsakar väntan för kunder som finns hos Nacka kommun 
För att även få kunskap om hur arbetet är organiserat på handläggarnivå kopplat till väntan för kund 
föreslås följande kompletterande mätningar:  

• Hur många kunder handläggaren/medarbetaren arbetar med vid mättillfället? 

• Hur många av dessa kunder är i ”vänteläge”? 
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Bild 19: Exempel på presentation av mätning av hur många kunder respektive handläggare arbetar med och antal kunder i ”vänteläge” 
 

Varför behövs mätningarna? 
Mätningen behövs för att få fakta om förmågan att lyckas koordinera insatser parterna emellan. Viktigt 
att kunna få fakta om hur många kunder som är i rörelse och i vänteläge och ställa det i relation till 
behovet av samordnade insatser (behov av stöd från 2, 3 eller 4 aktörer). 

Vilken mätmetod ska användas och hur ofta ska mätning ske? 

Mäts genom en stickprovsmätning för en viss vecka av de medarbetare hos respektive aktör som 
arbetar med personer från Nacka och Värmdö. Mäts halvårsvis.  

Hur ska mätningen användas och av vem/vilka? 

Mätningen kan användas för lärande och i förbättringsarbete av både arbetssätt, beteenden och 
förutsättningar. Mätningen kommer att underlätta dialogen både internt och mellan parterna om hur 
arbetet går till/är organiserat och om vad som orsakar onödig väntan samt koppla det till 
samordningsbehovet. 

Mätningen är användbar för både medarbetare och chefer för att identifiera och prioritera 
förbättringsområden.  

Prioritering: 

Hög 

Vad återstår att göra innan mätningen kan genomföras? 

”Vänteläge” behöver definieras. Provmätning med representanter från samtliga parter behöver göras 
för att kalibrera loggningen. Intern utbildning behöver göras för de som ska logga.   
 

3.6.4 Mätområde 4: Kvalitet – gemensamma insatsplaner 
En viktig aspekt för att samordningen runt en person ska fungera är att det finns en gemensam 
insatsplan för personen parterna emellan. Den gemensamma insatsplanen blir också ett tydligt sätt att 
kommunicera om vad som händer och förväntas ske. Den skapar tydliga förväntningar på samtliga 
involverade. Obs – att exemplet nedan är påhittade siffror! 
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Bild 20: Exempel på presentation av mätning av respektive aktörs kunder med och utan partgemensam handlingsplan 
 

Vad ska mätas? 

• Antal/andel personer som har en partgemensam insatsplan som utgår från det samlade behovet 
och det som är viktigt för varje person. 

• Vilka parter är delaktiga i respektive insatsplan? 

• Hur många parter är delaktiga i respektive insatsplan? 

• Antal/andel insatsplaner där SIP lagstiftningen (kommun/region) använts som grund?  

• Antal/andel insatsplaner där GK (AF/FK) använts som grund? 
 

Varför behövs mätningen? 
Mätningen behövs för att faktabelägga i vilken utsträckning gemensamma insatsplaner finns. 

Vilken mätmetod ska användas och hur ofta ska mätning ske? 

Stickprovsmätning under en vecka, halvårsvis. Under mätveckorna av väntan mäts även förekomsten 
av gemensamma insatsplaner.  
Hur ska mätningen användas och av vem/vilka? 

Mätningen kommer att underlätta dialogen både internt och mellan parterna om hur arbetet går till.  

Mätningen är användbar för både medarbetare och chefer för att identifiera och prioritera 
förbättringsområden.  

Mätningen är användbar för politiker för att se i vilken utsträckning SIP lagstiftningen respektive GK 
används.  

Prioritering: 

Hög 

Vad återstår att göra innan mätningen kan genomföras? 

Definiera ”partgemensam insatsplan”. Provmätning med representanter från samtliga parter behöver 
göras för att kalibrera loggningen. Intern utbildning behöver göras för de som ska logga.   
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3.6.5 Mätområde 5: Kvalitet – uppfyllnad av kvalitetskriterier för kund  
Genom att förstå vad som är viktigt för varje person och anpassa arbetet utifrån dessa aspekter ökar 
möjligheterna till en framgångsrik rehabilitering. Eftersom olika aspekter är viktiga för varje person 
behöver mätningen i spindeldiagrammet individanpassas till skillnad från mätningen av egenmakt (se 
3.6.6 nedan).  

 
Bild 21: Exempel på presentation av mätning av förmåga att uppfylla kvalitetskriterierna för en kund vid två mättillfällen 
Vad ska mätas? 

• Förändrad grad av kvalitetsuppfyllnad under perioden på individnivå (kvantitativt beräknad 
utifrån diagrammet) 

• Förändrad grad av kvalitetsuppfyllnad under perioden för samtliga personer i behovstriangelns 
nivå 3 och 4 för respektive kommun 

 
Varför behövs mätningen? 

Mätningen behövs för att få information om stora förändringar på individnivå för att fånga signaler 
som kan kräva förändrade insatser.  

Mätningen behövs för att få information om hur kundkvaliteten utvecklas på systemnivå – för 
kommuninvånarna som behöver samordnad hjälp och som befinner sig i behovstriangelns nivå 3 och 
4. 

Vilken mätmetod ska användas och hur ofta ska mätning ske? 

Mäts vid första kontakt och därefter halvårsvis i personliga möten, ev digitalt. Spindeldiagrammet 
ovan är ett exempel på hur en sådan mätning kan se ut. 

Presenteras som ett totalt värde per person och jämförs med föregående perioders värden över tid. I 
exemplet ovan har en positiv förändring skett från 6 till 16 (max 20) för den här personen under det 
senaste halvåret.  

Sammanställs och presenteras på totalnivå för alla kommuninvånare i behovstriangelns nivå 3 och 4 
för att se utvecklingen av uppfyllnad av kvalitetskriterierna över tid. 

Exempel: 

• Antal kommuninvånare i behovstriangelns nivå 4: 300 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

Det är hög kontinuitet i
relationerna med de

proffs som hjälper mig

Det finns en tydlig plan
framåt mot ett mål som

vi tillsammans
formulerat

Jag är delaktig i de
beslut som rör den hjälp

jag får och om nästa
steg

Information som rör mig
delas mellan de proffs

som hjälper mig utan att
jag eller mina

närstående behöver
förmedla den

Kvalitet/Viktigt för Person A

2019-06-10 2018-11-10



Slutrapport VärNamodellen – att mäta samverkan 
 

 

 Sid 28 (36) 

• Upplevd kvalitet vid förra mättillfället för dessa personer: 2900 

• Uppskattad egenmakt idag: 3050 (varav X antal personer upplever förbättrad kvalitet, X antal 
oförändrad kvalitet och X antal har upplever sämre kvalitet jämfört med tidigare mättillfälle) 
 

En sammanställning görs också av vilka kriterier som upplevs vara viktiga för kunderna (vad 
kunderna väljer ska mätas).  

  

Hur ska mätningen användas och av vem/vilka? 

Mätningen används av medarbetare och verksamhetsnära chefer för att lära och förbättra arbetssätt, 
beteenden och även indikera till högre chefer och politiker om problem som uppstår och varför i 
strävan att nå kvalitet.  

Prioritering: 

Hög 

Vad återstår att göra innan mätningen kan genomföras? 

Utveckla olika alternativa formuleringarna av varje ”hörn” i spindeldiagrammet tillsammans med 
kunder. Testa att använda självskattningsverktyget och presentationsformen i dialog med deltagare i 
pågående projekt inom VärNa. Inkludera även presentation av vilka kriterier som de flesta kunder 
anser är kvalitet. Ta fram förslag på en total sammanställning av förändring över tid.  

 

3.6.6 Mätområde 6: Resultat – värde för kund (egenmakt) 
Egenmakt bör kunna definieras på liknande sätt oavsett vilket problem som en person har.  

 

 
Bild 15: Exempel på presentation av mätning av förändring av upplevd egenmakt för en person 
 

Vad ska mätas? 
Förändring i personernas upplevda egenmakt samt stegförflyttning mot arbete eller studier. Samtliga 
personer i behovstriangelns nivå 3 och 4.  
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• Förändrad grad av egenmakt under perioden på individnivå (kvantitativt beräknad utifrån 
diagrammet) 

• Förändrad grad av egenmakt under perioden för samtliga personer i behovstriangelns nivå 3 
och 4 för respektive kommun 

 

Varför behövs mätningen? 

Mätningen behövs för att få information om stora förändringar på individnivå för att fånga signaler 
som kan kräva förändrade insatser.  

Mätningen behövs för att få information om hur förmågan att nå syftet (ökad egenmakt för de personer 
verksamheten är till för) utvecklas på systemnivå – för kommuninvånarna som behöver samordnad 
hjälp och som befinner sig i behovstriangelns nivå 3 och 4. 

 
Vilken mätmetod ska användas och hur ofta ska mätning ske? 

Mäts vid första kontakt och därefter halvårsvis i personliga möten, ev digitalt. Spindeldiagrammet 
ovan är ett exempel på hur en sådan mätning kan se ut.  

Presenteras som ett totalt värde per person och jämförs med föregående perioders värden över tid. I 
exemplet ovan har en positiv förändring skett från 11 till 22 (max 30) för den här personen under det 
senaste halvåret.  

Sammanställs och presenteras på totalnivå för alla kommuninvånare i behovstriangelns nivå 3 och 4 
för att se utvecklingen av upplevd egenmakt över tid. 

Exempel: 

• Antal kommuninvånare i behovstriangelns nivå 1: 300 

• Uppskattad egenmakt vid förra mättillfället för dessa personer: 3200 

• Uppskattad egenmakt idag: 3500 (varav X antal personer har ökad egenmakt, X antal 
oförändrad och X antal har reducerad egenmakt jämfört med tidigare mättillfälle) 
 

Hur ska mätningen användas och av vem/vilka? 

Mätning på personnivå används av medarbetare och verksamhetsnära chefer för resultatuppföljning 
och utvärdering och förbättring av arbetsmetoder, beteenden i relation till personernas behov och 
kvalitetskriterier. Mätningen kan stimulera dialogen kring ”vilka personer har förflyttat sig mest och 
varför?” 

Mätning på totalnivå används av högre chefer och politiker för att utvärdera genomförda satsningar 
samt besluta om prioriteringar.   

Prioritering: 

Hög prioritet.  

Vad återstår att göra innan mätningen kan genomföras? 

Utveckla formuleringarna av vare ”hörn” i spindeldiagrammet och testa att använda 
självskattningsverktyget och presentationsformen i dialog med deltagare i pågående projekt inom 
VärNa. Utveckling av mätningen på totalnivå och presentationsformen kan med fördel göras med 
hjälp av en statistiker. När mätningen kommit igång kan den förslagsvis utvecklas genom att 
personens handläggare gör sin bedömning av personens status avseende egenmakt. 
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3.6.7 Mätområde 7: Resultat – risk för framtida kostnader  
Mätningen försöker synliggöra de ökade risker som skapas vid utebliven samverkan, ökade risker för 
att misslyckas med en hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030 (miljömässig, social och 
ekonomisk hållbar utveckling). Risker för förlängd arbetslöshet, förlängd sjuktid, förlängd tid i 
försörjningsstöd och därmed en längre tid i livet med begränsad självständighet och därmed stora 
kostnader för både individ och samhälle (framtida generationer). 

I SOU 2019:13, ”Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet” står att läsa 
följande på sidan 175: 

”För att agera kostnadseffektivt och nå en hög måluppfyllelse är det viktigt att väga in de kostnader 
som uppstår på sikt om man avstår från en åtgärd nu, och i stället senare får mångfalt större kost- 
nader för att reparera eller återställa förlorade värden. Man behöver också väga in att vissa värden 
kanske inte alls går att återställa eller reparera senare om man inte hejdar utvecklingen. En åtgärd 
som kan te sig resurskrävande i nuläget kan i det perspektivet vara det billigaste alternativet.”  

 

 

 

 

 

 
Bild 16: Behovstriangeln – risk för framtida kostnader 
Vad ska mätas? 
Risk för framtida direkta kostnader för parterna utifrån kunskap om antal personer i behovstriangelns 
nivå 4. Om personerna i toppen av triangeln aldrig kommer ut i egenförsörjning, hur stora uppskattas 
kostnaderna för parterna då bli sammantaget?  

(Obs – att andra aktörers kostnader, exempelvis Polis, Kriminalvård, påverkan på familjemedlemmars 
försörjning mm ingår inte) 

Varför behövs mätningen? 

Mätningen visar på riskerna för att en stor del av parternas framtida budgetpengar kommer att behöva 
gå till personer som fastnat högt upp i behovstriangeln, orsakat av ineffektiv samverkan.  

Vilken mätmetod ska användas och hur ofta ska mätning ske? 

Mätningen utgår från inventeringen av behovstriangeln, ålder på personerna och uppskattade 
kostnader för olika behovsgrupper per år fram till pensionsålder (67 år? Eller livslångt?). 

Förslag till formel per behovsgrupp:  
Antal personer/behovsgrupp i behovstriangelns nivå 1*schablon för kostnad för behovsgruppen*antal 
återstående år kvar till pension alt. till uppskattad livslängd 

Mäts årsvis. 

Hur ska mätningen användas och av vem/vilka? 

Mätningen används av politiker och chefer som beslutar om förutsättningarna för samverkan för att 
utvärdera nuvarande förmåga att samverka och för att besluta om framtida satsningar för att reducera 
risken för ett icke hållbart system.   
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Prioritering: 

Är beroende av inventeringen av behovstriangeln. Medel.  

Vad återstår att göra innan mätningen kan genomföras? 

En schablon för parternas välfärdskostnader per år för olika behovsgrupper behöver tas fram. Denna 
information finns troligen framtagen i någon rapport/utredning eller i någon statistikdatabas men 
behöver eftersökas. Eventuellt kan man ta hjälp av Ingvar Nilssons och Anders Wadeskogs 
beräkningar om utanförskap eller av beräkningar kring sociala investeringar (exempelvis från Borås 
stad).  
Beslut måste tas om kostnader ska beräknas fram till pensionsålder eller livslångt. Mätningen kan 
behöva definieras ytterligare för att verifiera att rätt saker mäts, detta görs med fördel genom att 
provmäta. 

 

3.7 Sammanställning VärNamodellen  
 
Bilden nedan visar en sammanställning av VärNamodellen i sin första version: 

 

 
Bild 24: VärNamodellen version 1.0 (juli 2019) 
 
En mätning som varit på förslag men som inte tagits med i den första versionen är ”antal och typ av 
avbrutna insatser och orsak till avbrottet”.  

Förutsättningar för samverkan

Syfte: ”Genom samverkan skapar vi möjligheter för människor i 
Nacka och Värmdö till ökad egenmakt och därmed goda 

förutsättningar för egenförsörjning”
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enliga IT-
system 

2. Behov av 
samverkan

6. Upplevd 
egenmakt

3.Kunder i 
vänteläge

4.Kunder med 
partgemensamma 
handlingsplaner

5.Uppfyllnad av 
kvalitetskriterier 

för kund

1.Förutsä;ningarna 
för samverkan

Nivå 3

Nivå 4
Topptriangel

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4
Topptriangel

Nivå 1

Nivå 2

7. Risk för 
framtida 

kostnader
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4 Handlingsplan och genomförande 
 

4.1 Förutsättningar för genomförande 
VärNamodellen är nyskapande och kommer att kräva fortsatt utveckling av både innehåll, mätmetod 
och formerna för hur informationen i praktiken ska användas. Modellen måste upplevas vara relevant 
och användbar i förhållande till samordningsförbundets båda uppdrag och i synnerhet bidra till lärande 
och utveckling av strukturerna för samverkan. Det innebär att modellen måste vara accepterad och 
relevant för varje part och användbar även i respektive ”hemmaorganisation”.   

Under det avslutande mötet i juni fanns en oro för att mätningarna kommer bli en belastning och inte 
skapa värde, även att det som VärNamodellen avser mäta redan mäts. Denna oro visar på behovet av 
förankring hos beslutsfattande personer för att få en hög angelägenhetsgrad och en gemensam 
förståelse för varför VärNamodellen behövs och hur den är tänkt att användas.  

Om beslut tas av VärNas styrelse att gå vidare med ett genomförande av VärNamodellen behöver 
därför modellen förankras hos respektive part. I det arbetet har personerna i beredningsgruppen och 
styrelsen stor betydelse. Ett genomförande kommer sannolikt att underlättas väsentligt om en 
arbetsgrupp med representanter från samtliga parter utses för arbetet.   

En avgörande förutsättning för att genomföra VärNamodellen är även en stor portion mod och 
uthållighet från alla som är involverade. Förändring tar tid. 

 

 

 

VärNamodellen 
version 1.0

Typ av mätning Mätning Mätmetod Frekvens Användning Prioritet

1 Förutsättningar

Förutsättningar för samverkan inom 
fem områden: parternas samverkan, 
chefernas stöd, 
hemmaorganisationen, 
arbetsförhållande samt 
strukturer/kompetens/hjälpmedel

Via årlig enkät, vissa utvalda 
frågor som rör ett prioriterat 
område ställs ytterligare en 
gång under året

Årsvis
Utvärdering av 
satsningar, prioritering 
av framtida satsningar

Mycket 
hög

2 Behov av samordnad 
hjälp

Antal kommuninvånare med behov av 
samordnat stöd samt rörelse i 
behovstriangelns nivå 3 och 4 
(förändring av behovet)

Inventering löpande eller vid 
en punktinsats. Ev. 
schablonmätning.

Halvårsvis Planering, utvärdering Hög

3 Arbetsflöde 

Antal/andel kunder i vänteläge, tid i 
vänteläge,  antal parter involverade, 
orsak till väntan och orsakande part. 
Antal pågående kunder per 
medarbetare, varav antal i vänteläge

Loggning av medarbetare 
under en vecka Halvårsvis

Lärande om arbetssätt, 
beteenden, 
organisering och om 
förutsättningarna för 
samverkan

Hög

4 Kvalitet

Antal/andel kunder som har 
gemensamma insatsplaner, antal 
parter per plan, antal SIP och antal 
GK initierade planer

Loggning av medarbetare 
under en vecka Halvårsvis Lärande om arbetssätt, 

regelefterlevnad Medel

5 Kvalitet
Upplevd kvalitet, på individnivå och 
för samtliga i behovstriangelns nivå 3 
och 4 (kommunvis)

Vid personliga möten, ev 
digitalt

Vid första 
mötet, 
därefter 
halvårsvis

Lärande om kvalitet, 
arbetssätt, beteenden 
och förutsättningarna 
för samverkan

Hög

6 Resultat
Upplevd egenmakt, på individnivå och 
för samtliga i behovstriangelns nivå 3 
och 4 (kommunvis)

Vid personliga möten, ev 
digitalt

Vid första 
mötet, 
därefter 
halvårsvis

Utvärdering, lärande 
om arbetssätt, 
beteenden

Hög

7 Resultat Risk för framtida direkta kostnader 
kopplat till behovstriangelns nivå 4

Schablon för välfärdskostnad 
per år för olika 
behovsgrupper, multiplicerat 
med antal personer och 
antal år kvar till pension 
eller livslångt

Årsvis
Utvärdering av 
satsningar, prioritering 
av framtida satsningar

Medel
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4.2 Förslag till handlingsplan 
Vår rekommendation är att ägna hösten 2019 åt att bemöta den oro som uttrycktes vid det avslutande 
mötet om att mätningarna kan bli en belastning och inte skapa värde och att det blir 
”dubbelmätningar”. Detta kan exempelvis göras genom att i workshopform arbeta med att få en 
gemensam bild av systemet ”samverkan”, de strukturer, arbetssätt, beteenden mm som behövs för att 
parterna tillsammans med personerna som berörs ska kunna åstadkomma önskvärda resultat (se bild 
13). VärNamodellen kommer därefter att kunna bli svaret på frågan ”hur vet vi hur väl samverkan 
fungerar?” På så sätt sätts VärNamodellen i sitt sammanhang och under arbetets gång skapas en 
gemensam förståelse för helheten för fler än de som deltagit under vårens arbete.  

Under det avslutande mötet i juni workshoppade deltagarna fram förslag till aktiviteter i en 
handlingsplan. Vår rekommendation är att den arbetsgrupp som utses för VärNamodellen prioriterar 
bland aktiviteterna och gör en tidplan.  

Nedan är en bearbetad lista av aktiviteterna: 

• Utse en utvecklingsgrupp/arbetsgrupp med chefsrepresentanter från respektive part samt en 
administrativt ansvarig på VärNa. Utvecklingsgruppen ansvarar för att ta fram och genomföra 
en mer detaljerad handlingsplan för införande av VärNamodellen – nödvändiga generella 
förberedande steg och prioriteringar för respektive mätning utifrån status och de beroenden 
som finns mellan mätningarna. Enkäten om förutsättningar bör få en relativt hög prioritering 
utifrån det avslutande mötet.   

• Kommunicera och förankra VärNamodellen. Ta fram ett kommunikationsmaterial om 
VärNamodellen som involverar de som tar del av informationen om modellen. Viktiga delar 
är att prata om varför VärNamodellen har utvecklats och hur den är tänkt att användas men 
även föra dialog om syfte och mål med samverkan.  

• Uppdatera enkäten och genomför mätning av förutsättningar  

• Utveckla definitioner, underlag för mätningar på gemensamma frukostmöten handläggare 
emellan och i utbildningen ”Lösningsfokuserad samverkan”.  

• Testmätning, utvärdering, förfining av mätningar i prioriteringsordning. Skala ner om behövs. 
Beakta även om VärNamodellens mätningar kan ersätta befintliga mätningar.  

• Kommunicera resultatet från testmätningar och utveckla mätningarna och dialogen om 
resultatet från mätningarna successivt. Använd VärNas projekt som ”testbäddar” innan större 
mätningar genomförs.   

• Involvera, utbilda och träna i att mäta och använda mätningarna i VärNamodellen. Tryck inte 
ut modellen utan skapa nyfikenhet och bjud in. Börja med de som vill och är intresserade.  

• Använd VärNas pågående projekt för att utveckla VärNamodellen när det är lämpligt.  

• Skala upp mätningarna successivt, involvera fler och fler medarbetare och chefer utifrån 
intresse. 

• Utveckla användningen av mätningarna i verksamhetsplanering och uppföljning – både inom 
VärNa och hos respektive part 
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5 Rekommendationer i det fortsatta 
arbetet  
 

5.1 VärNamodellen – en del av en strategi för 
samverkan 
Det kan vara en stor fördel i det fortsatta arbetet att betona att ni ”bygger en strategi för samverkan”. 
En strategi för att komma till rätta med systemfelen som antas och beslutas av respektive part.  

Strategin bygger på syftet ”genom samverkan skapar vi möjligheter för människor i Nacka och 
Värmdö till ökad egenmakt och därmed goda förutsättningar för egenförsörjning”.  

Strategin stöds av ett antal principer. Exempel: 

• ”Vi strävar efter att hjälpa människor neråt i behovstriangeln” 

• ”Tidig samverkan är viktig. När behovet inte kan tillgodoses av en part är det mest effektivt 
att samverka direkt för att undvika onödiga kostnader för alla involverade” 

 

5.2 Tänk agilt och testa/utveckla VärNamodellen  
successivt 
En allmän rekommendation är att det ofta är bra att snegla på och lära av de agila metoderna när man 
inför något nytt. Några viktiga delar är att försöka jobba iterativt och inkrementellt (slutföra små delar 
i taget). Istället för att ta för stora grepp och försöka göra allt helt klart innan det införs bör man först 
testa, utvärdera och förbättra avgränsade delar. Ett sådant angreppsätt minskar risken betydligt att det 
införs sådant som visar sig mer eller mindre oanvändbart.  

Andra viktiga hörnstenar i det agila arbetssättet är att  

• Regelbunden kommunikation uppmuntras på alla nivåer. 

• Besluten flyttas längre ut i organisationen. 

• Förståelse för att man inte kan ha alla svar redan från början. 

• Förändringar i grundidén bör därmed välkomnas genom hela processen. 
 

Mätningarna i VärNamodellen är nya och inte självklart enkla att genomföra. Här är det mycket 
lämpligt att tänka agilt och pröva sig fram.  
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Vår rekommendation är att genomföra flera testmätningar inom 
ramen för de projekt som VärNa driver för att förfina och utveckla 
mätningarna. De projekt som bedrivs inom samordningsförbundet är 
utmärkta försöksverksamheter där parterna i mindre skala kan testa 
att ge en verksamhet andra förutsättningar än i ordinarie 
verksamheter samt möjlighet att använda andra arbetsmetoder. Att 
använda VärNamodellens mätningar i projekten och kritiskt granska 
om mätningarna bidrar till ökad förståelse för helheten och i 
förbättringsarbetet tror vi är en utmärkt början. Därefter gå vidare till 
mätningar i större skala.  

Ta med fördel hjälp av deltagare/kunder i utvecklingen.  

Förslag till justeringar av mätningarna är värdefull kunskap för att få 
mätsystemet att bli så bra som möjligt redan från start. 

Bild 25: Förbättringshjulet 
 

5.3 Utveckla sättet att presentera och kommunicera 
mätningarna  

5.3.1 Utveckla diagram och presentationsmaterial utifrån användarnas behov 
De förslag på diagram och presentationsmaterial som hittills tagits fram är enbart förslag och har inte 
testats i ”skarpt läge”. Visualisering av resultaten från mätningarna behöver utvecklas i dialog med 
användarna för att ge så bra stöd som möjligt.  

5.3.2 Skapa berättelser på personnivå 
Mätning av ”upplevd egenmakt” och av ”upplevd kvalitet” är mätningar som görs på personnivå. Att 
koppla ihop dessa mätningar och beskriva händelseförloppet för ett antal personer kan göra 
mätsystemet levande, mindre abstrakt och lättare att kommunicera. Det är med säkerhet intressant att 
kunna jämföra berättelser mellan deltagare i VärNaprojekt och kunder i ordinarie verksamhet.  

5.3.3 Skapa ”samverkansberättelser”  
Mätningarna som ingår i ”väntan”, ”förutsättningar” samt mätning av användning av gemensamma 
insatsplaner ger möjlighet att på ett faktabaserat sätt visa utvecklingen av samverkan. De kan sedan 
kopplas till förbättrad kvalitet, stegförflyttning mot ökad egenmakt och minskad risk för framtida 
kostnader.  

”Tidigare gjorde vi så här….nu gör vi så här….och får de här resultaten…det innebär att vi minskar 
risken för framtida kostnader så här mycket…” 

 

5.4 Utveckla sättet att använda mätningarna  
För att mätningarna i VärNamodellen ska bidra till lärande och utveckling, bättre möjligheter till 
planering och vara underlag för prioriterade satsningar behöver det finnas utrymme för en 
reflekterande dialog om vad mätningarna säger om förmågan att samverka på olika nivåer. Även här 
är det bra att prova sig fram och successivt utveckla användningen av informationen. Det bör finnas 

Planera

PrövaFölja 
upp

Förbättra
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forum för dialog och reflektion medarbetare emellan, chefer emellan, jurister emellan och politiker 
emellan.  

Dialogen bör handla om att förstå vad informationen från VärNamodellen säger i relation till 
verkligheten, den situation/sammanhang som mätningarna belyser. Exempel på frågor att ställa sig: 

• Vad har hänt under perioden? Vad säger mätningarna om förmågan att samverka? 

• Har de förändringar vi gjort lett till förbättringar? Behöver vi göra någon temporär mätning? 

• Ska vi förändra något i vårt sätt att organisera och utföra arbetet framåt? 
 
Genom dialogen kan grupper dra nytta av varje individs kunskap och tillsammans få en ökad förmåga 
att hitta innovativa, enkla och smarta lösningar till komplexa problem (självstyrning). Mätsystemet bör 
stödja en sådan dialog och innovationsprocess på lokal nivå där en aktörs perspektiv (logik) inte 
dominerar på bekostnad av andras perspektiv. Mätsystemet bidrar då till att bygga tillit och förtroende 
mellan parterna men även till kund och närstående samt inom den egna organisationen och till övriga 
intressenter/samarbetspartners.  

5.5 Avslutande ord 
VärNamodellen är nyskapande genom att den vilar på en solid teoretisk grund men ändå är konkret 
och verksamhetsnära i sin utformning. Den har därför potential att bli ett viktigt led i utvecklingen av 
en sammanhållen styrning av en komplex samhällsutmaning, en styrning som efterfrågas allt oftare i 
samhällsdebatten.  
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