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Introduktion till SMAIL 
Detta material har arbetats fram med inspiration av danska forskningsprojektet Beskeftigelses 

Indikator Projektet (BIP), genomfört av Vaeksthusets Forskningscenter i Danmark.  

Forskningsprojektet BIP har identifierat de indikatorer som visat sig vara mest signifikanta för 

att individer ska komma till arbete/studier.  

Metoden bygger på vetenskapliga grunder och skapar en professionell bedömningsgrund, där 

samtalet mellan individ och handläggare koncentreras till de områden som är av betydelse för 

att individen ska nå arbete/studier. 

Uppsala läns progressionsmätningsverktyg SMAIL bygger på Vaeksthusets forskning, där de 

sju mest signifikanta indikatorerna för att personer med svårigheter ska komma i arbete/ 

studier har valts ut: 

 

1. Individens tro på att få ett jobb 

2. Kunskap om arbetsmarknaden 

3. Målmedvetenhet 

4. Samarbetsförmåga 

5. Hantering av vardagen 

6. Hälsotillstånd och hantering av hälsotillstånd 

7. Jobbsökningsbeteende 

 

 

Manualen har även inspirerats av evidensbaserade metoder som kan användas i samtal med 

individer.  

 

 

Uppsala län har döpt det BIP-inspirerande verktyget till SMAIL – Skattning Mot Arbete I 

Länet. 
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Viktiga förutsättningar för ett lyckat arbete med metoden 
Ledarskapet i arbetet med progressionsmätningar är centralt, såväl chefers som handledares 

ledarskap. Genom att arbeta aktivt med att röja hinder inom organisationen och systemen ökar 

möjligheterna för att individerna ska kunna förflytta sig närmare arbete. 

Vissa delar i SMAIL behöver ansvarig chef tillse att det finns resurser för, det gäller 

organisatoriska delar som säkerställer att punkterna nedan kan erbjudas individen. 

Verksamheten bör organiseras med följande förutsättningar i fokus: 

 

✓ Handledarens tilltro till att individen kommer i arbete. 

✓ Handledarkontinuitet, att ha samma handledare under hela perioden. 

✓ Kontinuerliga insatser utan avbrott. 

✓ Arbeta med individens helhet och arbeta exempelvis med hälsotillstånd, 

vägledning, praktik etc. parallellt. 

✓ Hela tiden fokus på arbete/studier. 

 

 

Arbetet med progressionsmätning behöver vävas in i insatsens ordinarie verksamhet och dess 

utformning av aktiviteter/insatser. Arbetssättet ses som ett komplement till de metoder som 

används sen tidigare.   

 

 

Arbetsprocessen - progressionsmätning  
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Viktiga delar i SMAIL: 

1) SMAIL bygger på kontinuerliga samtal mellan individen och handledaren med syfte att 

individen ska nå arbete eller studier. Innan eller i samband med samtalen ska individen 

genomföra en självskattning rörande sex frågor på en skala från ett till fem, alla frågor ska 

gås igenom i samtalet. Varje nivå har en förklaring kopplad som vägleder individen i svaret. 

Individen skattar även på frågan genom flervalsalternativ: Hur söker du arbete?  

2) Individens svar registreras i ett skattningsskort i form av ett spindeldiagram vilket visar 

individens stegförflyttningar gällande de olika indikatorerna över tid.  

3) Utifrån individens behov med utgångspunkt i skattningen formulerar handläggare och individ 

tillsammans en aktivitetsplan med lämpliga aktiviteter för den fortsatta vägen mot 

arbete/studier. 

4) Skattning i progression enligt SMAIL genomförs var 13:e vecka, även om andra former av 

samtal/insatser förs med tätare intervaller. 

5) Slutmålet för arbetet är alltid att individen ska komma ut i arbete eller studier. 

 

Inledning av arbetet med individen 
För att individen ska förstå syftet med SMAIL är det viktigt att inleda samtalet med att beskriva hur 

indikatorerna fungerar och hur de kan hjälpa individen att komma ut i arbete eller studier. Nedan 

föreslås några inledande fraser som kan användas i arbetet: 

Hjälpformulering för inledning av arbetet: 

• Målet med dessa samtal är att hjälpa dig till arbete eller studier.  

• Jag kommer be dig svara på hur du själv bedömer var du befinner dig vad gäller styrkor och 

resurser som är viktiga för att få ett arbete. Genom att veta vad du behöver utveckla så ökar 

dina chanser till ett jobb.  

• Du kommer att få besvara sex frågor som på olika sätt är viktiga för att ta reda på vad du 

behöver träna mer på.  

• Du kommer få svara genom att uppskatta dina färdigheter gällande dessa sex faktorer på en 

skala mellan 1 och 5, där 1 innebär att du behöver träna mer och 5 innebär att du bedömer 

att det fungerar mycket bra.  

• Dina svar kommer att visas i ett spindeldiagram så att du och jag tillsammans kan se vilka 

delar som du redan har och kan använda, men också vilka delar du kan behöva jobba vidare 

med för att öka chanserna för ett jobb. Jag lägger det emellan oss så kan du sätta ett kryss 

där du tycker du befinner dig.  

 

Skattningskort att använda i samtal med individen visas på nästa sida. 
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Utgå ifrån individens 
förutsättningar, kortet kan fyllas i 
innan eller under mötet med 
handledaren.  
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Frågor till individen –  

om progression för att komma till arbete eller studier 
Frågorna på följande sidor är kopplade till de signifikanta indikatorer som tagits fram i BIP-

studien.  

Frågorna kan anpassas till den deltagare du har framför dig – exempelvis öppna eller slutna 

frågor, formulera om eller ytterligare förklara en fråga kan också behövas.  

I samtalet kan skalfrågorna användas genom att antingen visa hela skalan med svarsalternativ 

eller enbart som en skala med siffror, utan att redovisa svarsalternativen för deltagaren. Täck 

då över svaret och diskutera endast siffrorna.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Det är dialogen som förs med 
deltagaren utifrån svaren som är 
det väsentliga!

Det är utifrån den dialogen som 
det framkommer vilka områden 
som behöver prioriteras och vilka 
aktiviteter som sätts in.
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Frågor  
1. Tror du att du kan klara av att arbeta? 

 

2. Tror du att dina kunskaper är till nytta på en arbetsplats? 

 

3. Vet du vad du ska göra för att förbättra dina möjligheter att nå ett arbete? 

 

4. Hur bra är du på att samarbeta med andra? 
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5. Har du tid i vardagen att fokusera på att få ett arbete? 

 

6. Hur bedömer du att ditt allmänna hälsotillstånd är i förhållande till att arbeta? 

 

7. Hur söker du ett arbete? Kryssa gärna i flera alternativ 
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Aktivitetsplan 

När individen har introducerats i arbetet och den första skattningen är genomförd upprättas en 

aktivitetsplan.  Den planeras tillsammans med individen med de delmål och aktiviteter som är 

aktuella fram till nästa samtal. Aktivitetsplanen används till att konkretisera vad som krävs av 

individen för att komma vidare i sin process. 

• Delmål - var konkret och arbeta med korta mål. Utse vilka delar som ni ska fokusera 

på till nästa gång. Målen utvärderas vid varje mätning vilket gör aktivitetsplanen 

levande. 

• Aktiviteter - aktiviteter/insatser kopplade till indikatorerna som individen ska delta i 

till nästa skattningstillfälle. Parallella insatser ökar möjligheten till att individen 

kommer ut i arbete.  

• Skattning – uppge den siffra individen har skattat vid senaste tillfället. 

Aktivitetsplanen är individens. Efter samtalet kan den skrivas ut tillsammans med diagrammet 

med SMAIL-skattningarna så att individen får den med sig hem. Aktivitetsplanen kan också 

behöva förankras hos berörda myndigheter så att den inte påverkar andra planeringar eller 

individens ekonomi etc.  
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För handledaren i arbete med metoden 

I arbetet med att stötta individens progression mot arbete rekommenderas metoder som 

säkerställer en tydlig metodik och struktur i arbetet med individen. Exempel på 

evidensbaserade metoder:  

 

 

Aktiviteter / insatser 
Utifrån svaren deltagaren ger i sin skattning kopplas aktiviteter/insatser in för att ge stöd åt 

individen på sin väg mot arbete eller studier. Aktiviteterna motiveras i dialog med individen 

så att full förståelse och samstämmighet finns mellan handledare och deltagare.  Slutmålet för 

aktiviteterna/insatserna är alltid att komma ut i arbete eller studier.  

 

Forskningen visar att det som har bäst effekt gällande aktiviteter/insatser är parallella insatser. 

Det är alltså av stor vikt att erbjuda aktiviteter/insatser kopplade till flera indikatorer parallellt 

för att öka möjligheter till att få ett arbete. 

 

Varje handläggare gör en bedömning om insatser men en rekommendation finns om att vid en 

skattning under siffran 3 bör åtgärder sättas in. 

Använd den aktivitetsplan som passar er 
verksamhet bäst! Se till att få med del delar 
som finns beskrivna i exemplet ovan. 

En metodik som bygger på evidens ger 
trygghet i arbetet och ökar möjligheten 
för individer att få ett strukturerat och 
systematiskt stöd för att komma i 
arbete. 
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Nedan följer förslag på aktiviteter/insatser kopplat till de olika indikatorerna utifrån om det 

gäller förrehabiliterande eller arbets/studieförberedande insatser.  
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Arbetsmaterial att skriva ut  
 

 

 

 

 



 

 

 
Aktivitetsplan för:………………………………………………………………………….                                                                                        Datum: …………………………………… 

 
Prioriterat område 

 
Delmål 

 
Aktivitet 

 
Siffra 

senast 
 

1. Tron på att klara ett arbete 
 

   

 
2. Kunskap om arbetsmarknaden 

 

   

 
3. Målmedvetenhet 

 

   

 
4. Samarbetsförmåga 

 

   

 
5. Vardag och nätverk 

 

   

 
6. Hälsotillstånd 

 

   

 
7. Jobbsökningsbeteende 

 

   

 Övergripande mål är alltid att individen ska nå arbete eller studier  


