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Mål 
 
Mätverktyg 

 
Indikator 

 
Resultat 

 
Anm. 

1 Hyresgästerna         
1.1 Hyresgästerna levererar uppgifter Enkät Minst 10 av 20 företag har levererat 

uppgifter under senaste året 
(15 svar) 11 ja 
  4 nej 

Uppnått 

1.2 Hyresgästerna får hjälp med minst hälften av alla begärda 
arbetsuppgifter 
 

Enkät Företagen får hjälp med minst 
hälften av alla begärda 
arbetsuppgifter 

60% Uppnått 

1.3 Hyresgästerna är nöjda med Yoda och kan se ett mervärde 
 

Enkät På en skala mellan 1 och 10 vill vi 
ha minst 8 i snitt 

8,4 Uppnått 

1.4 Hyresgästerna tycker att Yoda är positivt för trevnaden 
 

Enkät På en skala mellan 1 och 10 vill vi 
ha minst 8 i snitt 

8,7 Uppnått 

2 Deltagarna     
2.1 Deltagarna har fått anställning här eller någon annanstans 

 
Lenas 
utvärderingssamtal 

Minst 2 personer har fått 
anställning ** 

5 (14) *** Uppnått 

2.2 Deltagarna har med sig referenser när de slutar här  Lenas 
utvärderingssamtal  

Minst 75% av deltagarna har minst 
en referens med sig  

13 (14) Uppnått 

2.3 Deltagarna har något att lägga till i CV:t 
 

Lenas 
utvärderingssamtal 

Alla deltagare ska ha fått någonting 
att lägga till i CV:t 

13 (14)* Uppnått 

2.4 Deltagarna behåller eller ökar självförtroende och 
självkänsla  
 

Lenas 
utvärderingssamtal 

Alla deltagare tycker att de behållit 
eller ökat självförtroende och 
självkänsla  

13 (14)* Uppnått 

2.5 Deltagarna hittar strategier som eliminerar hinder 
 

Lenas 
utvärderingssamtal 

Minst en fallbeskrivning på en 
person som hittat strategier 

1 Uppnått 

2.6 De deltagare som varit här i minst sex månader och som 
har som mål att öka tiden har kommit till visshet 

Utvärderingssamtal 
med respektive 
deltagares 
handläggare Lenas 
utvärderingssamtal 
 

En fallbeskrivning i förekommande 
fall på deltagare som kommit till 
visshet 
 

1 Uppnått 

2.7 Deltagarna känner sig mindre ensamma. 
 

Lenas 
utvärderingssamtal 

Alla har utökat sina nätverk 11 (13)* Ej uppnått 

* P.g.a. sjukskrivning kunde en av deltagarnas utvärdering aldrig genomföras 
** Anställning i minst tre månader och till minst hälften av sin arbetskapacitet. 
*** Övriga nio: två har timanställningar, tre är fortsatt arbetslösa eller sjukskrivna, en har praktik som ska leda till anställning, en är hemma för vård av barn,  
en har flyttat från Umeå och en studerar 


