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Förord 
Reformeringen av den svenska psykiatrivården har under de senaste årtion-
dena inneburit en utveckling från slutna institutioner till samhällsbaserade 
öppna vårdformer. Vid sidan av landstingets medicinska ansvar har kom-
munerna fått ett utökat ansvar för att tillgodose psykiskt funktionshindrade 
personers behov av boende och socialt stöd, sysselsättning och rehabilitering.  

Människor med psykiska funktionshinder hör till en av de mest utsatta 
och sårbara grupperna i samhället. Ett antal utredningar under 1990-talet har 
visat på stora brister när det gäller psykiskt funktionshindrades möjligheter 
till rehabilitering och därmed delaktighet i samhällslivet. Bidragande faktorer 
har angivits till bristande samverkan mellan olika myndigheter och dåligt 
samordnade och utvecklade rehabiliteringsinsatser. 1995 års psykiatrireform 
innebar en skärpning av kraven på samverkan mellan huvudmännen vilket 
lett till en omfattande utvecklingsverksamhet på lokal nivå. Ett exempel på 
detta är Arbetsdax. 

I föreliggande rapport presenteras en utvärdering av Arbetsdax, en reha-
biliteringsverksamhet för psykiskt funktionshindrade i Eskilstuna bakom 
vilken flera huvudmän samverkar. Utvärderingen har tillkommit på upp-
drag av Arbetsdax samverkansorganisation. Genom att låta olika parter 
komma till tals ger författarna Sara Erlandsson och Mikael Gustafsson, båda 
fil. kand. i sociologi, en bred genomlysning av Arbetsdax verksamhet.  

Handledare har varit fil dr Tommy Törnqvist. Rapporten har seminarie-
behandlats vid Centrum för Välfärdsforskning (CVF). 

Eskilstuna, juni 2004 

Mats Ekermo 
Föreståndare CVF 
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Författarnas förord 
Föreliggande rapport utgör resultatet av en utvärdering av ArbetsDax, en 
verksamhet för rehabilitering av psykiskt funktionshindrade människor i Es-
kilstuna kommun. Utvärderingen beställdes av de i ArbetsDax samverkande 
huvudmännen under sommaren 2003 och har utförts av rapportens författare 
Sara Erlandsson och Mikael Gustafsson, båda fil. kand. i sociologi, under vin-
tern och våren 2003/2004. 

Utifrån en kvalitativ ansats har utvärderingen i enlighet med uppdragsgi-
varnas önskemål utgått från en beskrivning och värdering av ArbetsDax med 
huvudfokus på brukarnas erfarenheter och upplevelser, vilket har komplet-
terats med de verksammas syn på verksamheten. Underlaget till utvärde-
ringen har samlats in genom intervjuer och mötesobservationer, vilka har 
sammanställts av författarna. 

Ett stort tack riktas till alla som bidragit till att underlätta arbetet med ut-
värderingen. Inte minst gäller det dem som medverkat i intervjuer och ob-
servationer. Ett särskilt tack också till samordnare Gunilla Jakula och arbets-
ledare Anna Fridell som kunnigt och engagerat har informerat om verksam-
heten. 

Inom Mälardalens högskola vill vi tacka fil.dr. Tommy Törnqvist, som 
fortlöpande under utvärderingens gång på ett utmärkt vis har kommit med 
inspirerande synpunkter. Tack också till fil.dr. Mats Ekermo, fil.kand. Mats 
Vuorinen och fil.kand. Julia Jäder för värdefulla synpunkter i utvärderings-
arbetets slutskede. 

Västerås den 9 juni 2004 
 
Sara Erlandsson 
Fil.kand. 

Mikael Gustafsson 
Fil.kand. 
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Sammanfattning 
Denna rapport är resultatet av en kvalitativ utvärdering av en verksamhet för 
rehabilitering av psykiskt funktionshindrade bosatta i Eskilstuna kommun, 
kallat ArbetsDax. Verksamheten bedrivs i samverkan av Landstinget Sörm-
land, Eskilstuna kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Ut-
värderingen beställdes av samverkansparterna under sommaren 2003 i syfte 
att bidra till underlag inför beslut om ArbetsDax fortsatta verksamhet..  

Bakgrunden till ArbetsDax är en sammanslagning av två verksamheter 
kallade Projekt ArbetsRo och Team ArbetsSam. Emedan Projekt ArbetsRo 
riktade sig till personer som behövde anpassad sysselsättning tillhandahöll 
Team ArbetsSam möjligheter till arbetsträning med högre krav på rehabili-
tering. Projekten sammanfördes till en verksamhet i ArbetsDax form år 1999. 
Driftsansvarig för verksamheten är Eskilstuna kommun och organisatoriskt 
utgör det en del av Vuxenförvaltningens socialpsykiatri. 

ArbetsDax syftar till att erbjuda personer med olika grad av psykiska 
funktionshinder en högre livskvalitet, restaurering av självkänslan, menings-
full sysselsättning, samt att förbereda för återgång till arbete eller fortsatt ar-
betsrehabilitering. I dagsläget arbetar 5 samordnare på ArbetsDax och år 
2003 var 149 deltagare inskrivna i verksamheten.  

Syftet med utvärderingen är att identifiera förhållanden i ArbetsDax verk-
samhet som försvårar eller underlättar möjligheter till en lyckad rehabiliter-
ingsprocess för deltagare i verksamheten. Studien har genomförts i fyra 
etapper. I den första etappen behandlades deltagarperspektivet genom inter-
vjuer med 8 tidigare deltagare i verksamheten. I den andra etappen belystes 
samordnarnas arbetsmetoder genom observationer av 6 möten mellan sam-
ordnare och deltagare. I studiens tredje etapp fick samordnarna ge sin syn på 
verksamheten genom intervjuer med 4 av dem. Den fjärde och avslutande 
etappen bestod i intervjuer med styrgruppen för att representanter för de 
samverkande huvudmännen skulle få ge sin bild av verksamheten.  

Utifrån studiens resultat menar utvärderarna att det samtalsstöd delta-
garna får från samordnarna påverkar rehabiliteringsprocessen på ett positivt 
sätt. Samordnarna tycks ha en välutvecklad samtalsmetodik som motiverar 
och stärker deltagarna. Samordnarna står även för kontinuitet och trygghet i 
rehabiliteringsprocessen, vilket utvärderarna menar är en viktig faktor för en 
lyckad rehabilitering. Arbetsmetoden är dock inte alltid medveten och sys-
tematisk varför den kan behöva tydliggöras för att möjliggöra en vidareut-
veckling.  

ArbetsDax målgrupp sträcker sig från människor som varit sjuka största 
delen av sitt liv och aldrig yrkesarbetat till människor som varit yrkesverk-
samma största delen av sina liv och sedan blivit sjukskrivna på grund av 
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psykiska besvär. Dessa människor har olika behov av hjälp och stöd i rehabi-
literingsprocessen, men i dagsläget tar inte verksamheten hänsyn till detta 
fullt ut. Utvärderarna förordar därför en ökad differentiering av arbetsmeto-
derna för att bättre tillgodose de olika behoven inom målgruppen.  

Ytterligare en brist i verksamheten är att kontinuiteten i deltagarnas reha-
biliteringsprocess hotas på olika sätt: Det finns en kö till verksamheten, det 
kan uppstå en tidsfördröjning vid anskaffning av arbetsträningsplats, det kan 
finnas oklarheter om deltagarens försörjning under rehabiliteringsprocessens 
gång, bemötandet från arbetsgivare och handledare under arbetsträningen 
kan vara bristfälligt, samt att ingen uppföljning av deltagarna görs efter att 
de avaktualiserats i ArbetsDax. Utvärderarna anser därför att verksamheten 
bör utvecklas till exempel genom att a] säkerställa försörjningsstödet för hela 
rehabiliteringsperioden inom ArbetsDax i samband med att deltagarna ham-
nar i kön till verksamheten; b] bedriva stödjande gruppverksamheter för del-
tagarna; c] differentiera typen av arbetsträningsplatser; d] förbättra stödet 
till/samverkan med handledarna på arbetsträningsplatserna; samt e] ha en 
uppföljning av deltagarna efter att de avaktualiserats i verksamheten. 

Som utomstående utvärderare bedömer vi att ArbetsDax fyller en viktig 
funktion för de personer som deltar i verksamheten. Men för att höja kvalite-
ten ytterligare bör verksamheten vidareutvecklas. Dock är det är svårt för de 
verksamma inom ArbetsDax att utveckla verksamheten på föreslaget vis så 
länge som verksamheten bedrivs med bristande kontinuitet, med vilket avses 
det omprövningsbeslut som varje samverkande huvudman kan göra för sin 
del i verksamheten. Därför menar vi, i egenskap av utomstående utvärdera-
re, att det kan finnas goda skäl att permanenta ArbetsDax verksamhet. 
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1 Inledning 
Samverkan kan idag betraktas som något av ett nyckelord för flera aktörer 
inom välfärdsstatens olika sektorer. Det handlar om att hitta former för sam-
ordning av systemen, ansvarsfördelningar, informationsutbyten, och ibland 
även integrerade insatser av i övrigt åtskilda organisationer. Samtidigt beto-
nas ofta vikten av att se och hantera människors hela livssituation, vilket kan 
framstå som en viktig förändring jämfört med tidigare då myndigheters in-
satser kunde karaktäriseras som åtskilda genom en tydligt uppdelad an-
svarsfördelning. Samverkan kan därför framstå som något av ett koncept för 
en modern, tillmötesgående och effektiv välfärdspolitik. 

Dock kan samverkan bidra till att osäkerhet uppstår om exempelvis hu-
ruvida de uppsatta målen uppnås, eller om de använda metoderna är verk-
samma i förhållande till de resurser som erfordras. Detta kan vara särskilt 
påtagligt i de fall där flera aktörer samverkar utifrån vitt skilda förutsättning-
ar och regelverk. Därför kan regelbundna uppföljningar och utvärderingar 
utgöra instrument för att bidra till kunskaper i bland annat dessa frågeställ-
ningar. 

Föreliggande studie består i utvärdering av en verksamhet för rehabiliter-
ing av psykiskt funktionshindrade inom Eskilstuna kommun, kallat Arbets-
Dax. Verksamheten utgör resultatet av samverkanssträvanden från de olika 
huvudmännen bestående av Landstinget Sörmland, Eskilstuna kommun, 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen/AMI, Samhall samt intresseföre-
ningarna RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) och IFSAP (In-
tresseföreningen För Schizofreni och Andra Psykotiska tillstånd). Verksam-
heten har drivits i sin nuvarande form sedan år 1999, i syfte att erbjuda me-
ningsfull sysselsättning och arbetsträning för målgruppen. ArbetsDax har 
tidigare inte utvärderats, men däremot de projekt som ArbetsDax utgör en 
sammanslagning av – Projekt ArbetsRo och Team ArbetsSam. Utvärdering 
har nu aktualiserats för att bland annat bidra till underlag inför beslut om 
framtiden för verksamheten. 

Utvärderingen beställdes av samverkansparterna under sommaren 2003 
efter inledande kontakter med Centrum för Välfärdsforskning, då man efter-
frågade en utvärderarpart som inte var knuten till någon av de samverkande 
huvudmännen. Utvärderingsarbetet påbörjades i september samma år och 
avslutas i och med publicering av föreliggande rapport i maj månad 2004. 
Personalmässigt har utvärderingen omfattat två utvärderare om vardera 25% 
tjänstgöring under 6 månader. 
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2 Disposition 
Dispositionen av rapporten ser ut på följande vis. I Bakgrund redogörs för 
bakgrund och syfte för ArbetsDax verksamhet, vilka arbetsmetoder som till-
lämpas, samt resultat från tidigare genomförda utvärderingar. Därefter följer 
Syfte som redovisar föreliggande utvärderings uppdrag, syfte och frågeställ-
ningar. I Metod framgår hur utvärderingen har lagts upp med avseende på 
förberedelser, datainsamling och analys. I Resultat följer en redovisning av de 
resultat som utvärderingen kommit fram till. Rapporten avslutas med Dis-
kussion där resultaten diskuteras och slutsatser formuleras. 

3 Bakgrund 
I syfte att sätta föreliggande studie i ett historiskt och verksamhetsmässigt 
sammanhang följer här en redogörelse för bakgrunden till föremålet för ut-
värderingen. Här görs också en övergripande beskrivning av ArbetsDax 
verksamhet. Avsnittet avslutas med slutsatser från tidigare utförda utvärde-
ringar av Projekt ArbetsRo och Team ArbetsSam. 

Begrepp som vi anser är tämligen specifika för ArbetsDax verksamhet 
förklaras fortlöpande i fotnoter i detta avsnitt. 

3.1 Från psykiatrireform till ArbetsDax 

Psykiatrireformen trädde i kraft i Sverige år 1995 med syftet att förbättra 
psykiskt funktionshindrades livssituation och öka deras möjlighet till gemen-
skap och delaktighet i samhället. Reformen omfattar främst personer med 
psykiska störningar som bedöms ha långvariga och allvarliga funktionsned-
sättningar och som därför behöver stöd- och vårdinsatser för att kompensera 
dessa. Reformen är också tänkt att omfatta dem som kan vara i behov av re-
habiliterande insatser för att kunna delta aktivt i samhällslivet.1  

Psykiatrireformen innebar således en strävan att ”slussa ut” människor 
från vårdande institutioner till det omgivande samhället. För att genomföra 
detta uppdrag krävdes att samverkan mellan de samhällsorgan som berördes 
av reformen utvecklades och fördjupades. I detta syfte formades år 1994 den 
övergripande samverkansorganisationen RESAP – Rehabilitering, Samver-
kan, Psykiatri - inom Eskilstuna kommun. I denna organisation ingick politi-
ker och tjänstemän från Landstinget Sörmland, Eskilstuna kommun, Försäk-
ringskassan, Arbetsförmedlingen/AMI samt representanter från Samhall och 

                                              
1  Länsstyrelsen i Södermanlands län. (2003:4). Planering av kommunernas insatser för 

personer med psykiska funktionshinder. Hämtad från Internet 04-02-27, http:/-
/www.d.lst.se/verksamhetsomraden/social/planering_av_kommunernas_insatser
_personer_med_psykiska_funktionshinder.pdf. 
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intresseföreningarna RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) och 
IFSAP (Intresseföreningen För Schizofreni och Andra Psykotiska tillstånd).2 3 

3.1.1 Samverkansorganisation och målsättning 

Den övergripande samverkansorganisationen är uppdelad i två nivåer: En 
politisk nivå, RESAP 1, som utgörs av representanter för de politiker som är 
ytterst ansvariga för de olika huvudmännens4 verksamhet; samt en tjänste-
mannanivå, RESAP 2, som består av representanter från de olika huvud-
männen med kunskaper inom rehabilitering. RESAP 2 har till uppgift att ut-
veckla kunskaper och metoder i rehabiliteringsarbetet samt att främja och 
stärka samverkan mellan de berörda samhällsorganen.5 

I målsättningarna för det gemensamma rehabiliteringsarbetet sägs att  

Alla personer med psykisk funktionsnedsättning skall erbjudas rehabilitering för 
att uppnå och behålla bästa möjliga funktionsförmåga, självständighet och till-
fredsställelse. [De] skall erbjudas arbete/daglig verksamhet efter individuella för-
utsättningar, boende anpassat efter behoven samt erforderlig vård och behandling. 
Med arbete/daglig verksamhet avses allt från ett ordinarie lönearbete till en syssel-
sättning i tillrättalagd verksamhet i mycket glesa och korta tidsperioder och där 
ekonomisk ersättning inte utgår.6 

På operativ nivå inom samverkansorganisationen skapades två verksamheter 
kallade Projekt ArbetsRo och Team ArbetsSam. Båda syftade till att erbjuda me-
ningsfull sysselsättning för målgruppen på olika typer av arbetsplatser, men 
med olika mål för deltagarna. ArbetsRo utgick från anpassning av sysselsätt-
ningen utifrån individuella behov medan ArbetsSam syftade till arbetsträ-

                                              
2  Rehabilitering för personer med psykisk funktionsnedsättning. (1997:5). Policydokument 

för samverkan mellan rehabiliteringsaktörer och intresseorganisationer i Eskilstuna. 
3  Holmsten, S. (1996:2). Kan arbete och studier ge högre livskvalitet? En utvärdering av två 

verksamheter för psykiskt handikappade i Eskilstuna kommun: Projekt ArbetsRo och en sär-
skilt anordnad Folkhögskolekurs. Eskilstuna kommun, utredningsavdelningen. 

4  Huvudman är benämningen på den som bär huvudansvaret för en verksamhet eller 
en institution. Huvudmannaskapets exakta innebörd varierar, men det omfattar all-
tid dels ett kostnadsansvar, dels ett juridiskt ansvar för verksamheten/institutionen. 
I ArbetsDax fall utgörs huvudmännen primärt av Eskilstuna kommun, landstinget 
Sörmland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Ett annat begrepp som an-
vänds för dessa är rehabiliteringsaktörer. 

5  Holmsten, S. (1996:3); Johansson, A. (1996:18). ”Se människan”. En implementeringsstu-
die av projektet Team ArbetsSam. C-uppsats i samhällsvetenskap, Högskolan i Örebro. 

6  Ur Rehabilitering för personer med psykisk funktionsnedsättning. (1997:6). 
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ning med högre krav på rehabilitering med målet att deltagarna skulle gå 
vidare till arbete, fortsatt arbetsrehabilitering eller utbildning.7 

År 1999 gjordes en sammanslagning av de två projekten, vilket resultera-
de i ett ny verksamhet kallat ArbetsDax. Verksamheten bedrivs till dess att 
någon av de berörda huvudmännen omprövar sitt samverkansbeslut och 
säger upp avtalet, vilket kan ske med 6 månaders uppsägningstid. Ansvarig 
för driften av verksamheten är Eskilstuna kommun och organisatoriskt utgör 
det en del av Vuxenförvaltningens Socialpsykiatri.8 Personalen består i dags-
läget av tre kommunalt heltidsanställda samordnare9 samt två landstingsan-
ställda arbetsterapeuter, som arbetar halvtid på ArbetsDax och övrig tid 
inom psykiatrin. De kommunala tjänsterna finansieras av de olika samver-
kande huvudmännen.10 Sedan drygt ett år finns det en styrgrupp för verk-
samheten där de samverkande samhällsorganen företräds av en representant 
vardera. Vid styrgruppens möten närvarar även en av ArbetsDax-samord-
narna. Därutöver finns en nätverksgrupp inom vilken ArbetsDax-samord-
narna har informationsutbyte med i huvudsak handläggare inom de sam-
verkande organisationerna.11 

                                              
7  Holmsten. S. (1996:2); Johansson, A. (1996:12). 
8  Ur ArbetsDax – en verksamhet för personer med psykiska funktionshinder. En informa-

tionsbroschyr som riktar sig till målgruppen. 
9  Med samordnare avses operativ personal som är verksam inom ArbetsDax i syfte att 

samverka kring deltagarnas rehabilitering. Detta omfattar även de arbetsterapeuter 
som ingår i verksamheten, varför vi för enkelhetens skull använder begreppet sam-
ordnare även för dessa i fortsättningen av denna framställning. 

10  Ur Verksamhetsberättelse för ArbetsDax 2003. 
11  Uppgifter som framkommit under utvärderingens gång. 
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Sammanfattande bild över samverkansorganisationen. 

 

3.2 Beskrivning av ArbetsDax verksamhet 

Följande övergripande beskrivning av ArbetsDax verksamhet utgår från Ar-
betsDax egen informationsbroschyr samt ArbetsDax verksamhetsberättelse 
för år 2003. 

ArbetsDax har som målsättning att erbjuda målgruppen - personer med 
olika grad av psykiska funktionshinder och som är bosatta i Eskilstuna 
kommun - en högre livskvalitet, restaurering av självkänslan, meningsfull 
sysselsättning, en möjlighet att förstärka grundläggande arbetsfärdigheter, 
samt att förbereda för återgång till arbete eller fortsatt arbetsrehabilitering.  

Arbetsmetoden bygger på deltagarnas12 frivillighet och egen motivation. 
Inledningsvis gör samordnaren tillsammans med deltagaren en kartläggning 
av deltagarens tidigare erfarenheter, önskemål och behov. Utifrån denna 
kartläggning görs en bedömning av huruvida ArbetsDax är en lämplig verk-
samhet för deltagaren, samt om det i sådana fall kommer att handla om en 
kortare aktiv rehabilitering eller en långvarig rehabilitering med inriktning 
mot sysselsättning.13 Efter detta söker sedan samordnaren lämpliga arbets-
                                              
12  Med deltagare avses person som aktualiseras i ArbetsDax verksamhet i rehabiliteran-

de syfte. 
13  Vilket kan sägas motsvara ArbetsSams verksamhet i det första fallet och ArbetsRo i 

det andra. Inom ArbetsDax verksamhet kategoriseras deltagarna utifrån detta som 
”arbetsträning” eller ”sysselsättning”. 

ArbetsDax 
Samordnare 

Eskilstuna kommun 

Vuxenförvaltningens 
socialpsykiatri 

RESAP 1 och 2 
Förtroendevalda politiker, högre chefstjänstemän 
inom landsting, kommun, Försäkringskassan och Ar-
betsförmedlingen, Samhall samt intresseföreningar 
RSMH och IFSAP 

Styrgrupp 
Enhetschef inom Vuxenförvaltningens socialpsykiatri, 
arbetsterapeut inom landstingets psykiatri, sektions-
chef inom Försäkringskassans ohälsoprocess, rehabili-
teringsansvarig inom Arbetsförmedlingen, samordnare 
inom ArbetsDax 

Nätverksgrupp 
Operativ personal inom landstinget, Försäkringskas-
san, Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsförvaltnin-
gen och ArbetsDax 

Driftsorganisation Samverkansorganisation 
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platser för arbetsträning14 utifrån deltagarens önskemål. Stöd och handled-
ning ges kontinuerligt till deltagaren såväl som till handledaren15 på arbets-
platsen. Varje deltagare har kontakt i huvudsak med en samordnare på Ar-
betsDax, emedan den övriga personalen kan bidra med sin kompetens vid 
behov. Stor vikt läggs vid tids- och kontinuitetsaspekten. 

Deltagarens försörjning påverkas i huvudsak inte under tiden i Arbets-
Dax. Undantag kan dock gälla för sjukpenningen som kan ersättas med re-
habiliteringspenning. Dessutom kan personer med förtidspension eller för-
sörjningsstöd erhålla ett tillägg i form av en aktivitetsersättning om 25-35 
kr/dag. 

Deltagare kan komma till verksamheten genom kontakter med de i sam-
verkan ingående samhällsorganen eller andra anslutande verksamheter. Det 
förekommer också att personer tar kontakt med personalen på ArbetsDax på 
eget initiativ. Exempel på anslutande verksamheter är kommunens olika sys-
selsättningsverksamheter som Rothoffsvillan16, arbetsmarknadsverksamhe-
ter som AMA17, samt socialtjänstens Försörjningsstöd och Individ och Familj. 
Landstingets arbetsterapi-verksamhet inom Enebacken utgör ytterligare ett 
exempel på anslutande verksamheter. 

Efter tiden i ArbetsDax slussas deltagarna ut till lämplig verksamhet, vil-
ket kan utgöras av exempelvis någon form av lönearbete, utbildning eller 
fortsatt yrkesinriktad rehabilitering via Arbetsförmedlingen. Här avgör i hu-
vudsak deltagarens arbetsförmåga i samband med avaktualiseringen var ve-
derbörande hamnar. Det kan också innebära att deltagare slussas till någon 
av de ovan nämnda anslutande verksamheterna. 

ArbetsDax beräknades ursprungligen kunna ha ca 70 deltagare inskrivna i 
verksamheten, varav ca 25-30 beräknades kunna avlutas varje år. För år 2003 
har dock 149 personer varit inskrivna, varav 38 har avslutats under året. Vid 
årets slut väntade ett 25-tal personer i kö på att få delta i verksamheten.18 

                                              
14  Inom verksamheten kallas den praktik deltagarna ägnar sig åt för arbetsträning, oav-

sett om deltagaren tillhör kategorin ”arbetsträning” eller ”sysselsättning”. Vi har 
därför valt att också använda begreppet arbetsträning i föreliggande rapport. 

15  Med handledare avses person på arbetsplatsen vars uppgift är att på olika vis ge stöd 
till deltagaren under arbetsträningen. 

16  Rothoffsvillan är en verksamhet som vänder sig till alla med funktionsnedsättning 
på grund av långvarig psykisk ohälsa. Syftet är att kunna erbjuda sysselsättning som 
är meningsfull för var och en av besökarna utifrån egen funktionsnivå.  

17  AMA är en enhet inom Arbetsmarknadsförvaltningen. 
18  Ur Verksamhetsberättelse för ArbetsDax 2003. 
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3.3 Tidigare utvärderingar 

Någon utvärdering har tidigare inte gjorts av ArbetsDax verksamhet. Där-
emot utvärderades såväl Projekt ArbetsRo som Team ArbetsSam under 1996, 
alltså några år innan verksamheterna förenades i ArbetsDax skepnad. Efter-
som de båda tidigare verksamheterna i stora drag liknade ArbetsDax verk-
samhet, har vi funnit det relevant att redovisa resultaten för dessa utvärde-
ringar. 

3.3.1 Utvärdering av Projekt ArbetsRo 

Syftet med utvärderingen av Projekt ArbetsRo var att ta fram ett underlag 
inför beslut om projektet skulle avslutas, fortsätta viss tid eller permanentas. 
Utvärderingen genomfördes av kommunledningsförvaltningens utrednings-
avdelning och utgick från följande frågeställningar:19 

• Är ArbetsRo ett bra projekt? 
• Uppfylls målen? 
• Får deltagarna en förbättrad livskvalitet? 
• Spelar aktivitetsersättningen någon roll? 
• Hur har samverkan mellan huvudmännen fungerat? 
• Samordnarnas roll? 
• Samhörighet med näraliggande verksamheter som exempelvis Rothoff 

och ArbetsSam? 

Datainsamling gjordes genom intervjuer med tre aktuella deltagare och deras 
utsedda handledare på arbetsplatserna, en samordnare på ArbetsRo, samt 
representanter i RESAP 2 och ”samarbetspartners” på Rothoffsvillan, Arbets-
Sam och socialbidragsenheten20.  

Utvärderaren menade att ArbetsRo behövdes då verksamheten uppnådde 
målsättningen som var att höja livskvaliteten för deltagarna. Det ansågs att 
deltagarna hade fått en högre livskvalitet genom arbetsträningen, att de verk-
ligen var glada över att ha ett arbete. På olika vis beskrev samtliga medver-
kande deltagare hur plågsamt livet kunde vara tidigare då de inte arbetade. 
Möjligheten att arbeta upplevdes som en viktig förändring i livet som bidra-
git till ökat självförtroende. Konkreta exempel på detta var deltagarnas be-
skrivning av att de hela tiden lärde sig nya saker på arbetet, att de tidigare 
höstdepressionerna uteblev, att det upplevdes mindre ångestfyllt att använ-
da kommunala samfärdsmedel, samt att man kunde tillbringa mycket tid på 

                                              
19  Holmsten, S. (1996:8). 
20  Holmsten, S. (1996:9). 
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arbetsplatsen även på lediga stunder.21 Vidare konstaterades att deltagarna 
var mycket nöjda med samordnaren på ArbetsRo, att hon varit ett viktigt 
stöd, att hon varit lätt att tala med och att hon arbetade snabbt och effektivt. 
Deltagarna underströk också hur viktiga handledarna på arbetsplatserna 
hade varit, att de hade varit lätta att prata med och att de hade kunnat ge det 
stöd deltagarna behövde.22 

Handledarna var också nöjda med ArbetsRo. De uttalade sig mycket posi-
tivt om verksamheten och betonade samordnarens stora betydelse. Utvärde-
raren upplevde dock att samtliga handledare verkade mycket upptagna och 
stressade av sin arbetssituation. Trots det hade de hunnit med att bilda sig en 
uppfattning om att det fanns en utvecklingspotential hos deltagarna. Man 
framhöll också den samverkansutbildning som två av dem hade deltagit i, då 
den hade skapat nya kontaktvägar och inneburit några intressanta föreläs-
ningar. Utvärderaren framhöll dock att handledarnas situation möjligen skul-
le kunna underlättas något om de erbjöds stöd, exempelvis i form av hand-
ledning eller gemensamma träffar.23 

Aktivitetsersättning framstod som viktig för flera av deltagarna och hand-
ledarna, och man var kritisk mot att ersättningen var så låg. Några andra 
menade dock att ersättningen inte spelade någon större roll.24 

RESAP och samverkanspartners till ArbetsRo verkade överlag eniga om 
att ArbetsRo var en nödvändig och bra verksamhet. Detsamma gällde in-
ställningen till hur väl samverkan fungerade sinsemellan och med ArbetsRo, 
vilket framhölls av AMA, Samhall-Alea och Försäkringskassan. Detta medan 
AMI ansåg att verksamheten inte pågått tillräckligt länge för att man skulle 
kunna se effekterna fullt ut. Samverkan inom RESAP 2 ansågs också fungera 
bra, men tidigare hade det funnits svårigheter som möjligen berodde på olika 
syn på rehabiliteringsmål och regelsystem. Även den finansiella samverkan 
framstod ha fungerat bra, eftersom det hade funnits ekonomiska medel för 
detta. Något mera tveksam var här Försäkringskassans representant som 
menade att det hade fungerat acceptabelt under projekttiden, men att kost-
naderna efter projekttiden borde delas lika. När det gällde eventuella eko-
nomiska vinster, ansåg man att samverkan hade pågått under alltför kort tid 
för att detta skulle vara möjligt att utröna. Dock menade samtliga att verk-
samheten kunde bidra till ytterligare samverkansvinster. Av rapporten fram-
går inte vilka dessa vinster skulle kunna vara.25 

                                              
21  Holmsten, S. (1996:15-17). 
22  Holmsten, S. (1996:16). 
23  Holmsten, S. (1996:17). 
24  Holmsten, S. (1996:18). 
25  Holmsten, S. (1996:18-19). 
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Samordnarrollen framstod som viktig för samtliga samverkansparter, 
men Försäkringskassan efterlyste en bättre återkoppling av hur verksamhe-
ten fungerar. 

Spontana yttranden kom också om målgruppen, där man menade att 
även personer som uppbär socialbidrag och som inte är aktuella inom psyki-
atrin borde kunna få möjlighet till sysselsättning.26 

Slutligen framförde några parter inom RESAP 2 att det var svårt att skilja 
Projekt ArbetsRo från Team ArbetsSam och tankar på en sammanslagning 
framfördes. I detta sammanhang framkom dock farhågor om att deltagare i 
ArbetsSam skulle få mer av projektets resurser då de stod närmare arbets-
marknaden än tidigare deltagare i ArbetsRo.27 

Samordnaren i ArbetsRo menade att det vore önskvärt att verksamheten 
permanentades då hon ifrågasatte om det var moraliskt försvarbart gentemot 
målgruppen om verksamheten skulle avvecklas. Efterfrågan på ArbetsRos 
verksamhet framställdes som stor med en kö på ca 12 personer. För egen del 
framställde samordnaren behovet av att utveckla samverkan och arbetsme-
tod vidare. Resultatmässigt bedömdes deltagarna i ArbetsRo ha utvecklats 
mycket positivt utifrån sina förutsättningar.28 

Utvärderarens egna slutsatser och reflektioner bestod i att det framstod 
som positivt att olika huvudmän med gemensamma problem kunde sam-
verka även om det medförde vissa problem. För att underlätta samverkan 
efterlystes ett ”öppnare klimat” mellan de olika parterna. Relationen mellan 
samordnarna i ArbetsRo och tjänstemännen i RESAP-gruppen framstod som 
något problematisk, då samordnarnas uppgift i RESAP-forumet bestod i ”in-
rapportering” och inte så mycket mer. Därför föreslogs att personalen an-
tingen skulle erhålla en jämlikare status i detta forum, eller att ett eget forum 
skapades för att diskutera samverkan och metodutveckling på operativ nivå. 
Dessutom uppmärksammades att socialtjänsten saknades i samverkanspro-
jektet.29 

3.3.2 Utvärdering av Team ArbetsSam 

Syftet med utvärderingen av Team ArbetsSam var att studera hur samverkan 
mellan olika organisationer kunde påverka klienterna i rehabiliteringsproces-
sen. För genomförandet svarade en student inom institutionen för samhälls-
vetenskap på högskolan i Örebro, vilken under studietiden hade praktiserat 

                                              
26  Holmsten, S. (1996:19). 
27  Holmsten, S. (1996:20). 
28  Holmsten, S. (1996:20). 
29  Holmsten, S. (1996:22). 
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inom verksamheten. Frågeställningarna omfattade mål och intressenter som 
var förknippade med verksamheten:30 

• Uppfyller verksamheten målen? 
• Hur har rehabiliteringsaktörerna31 utvecklat samverkan? 
• Har deltagarna någon nytta av projektet? 

Datainsamling skedde medelst intervjuer och enkäter. Urvalet omfattade tre 
nivåer: 1] Åtta aktuella deltagare fördelade på lika många män som kvinnor; 
2] samverkanspartners till ArbetsSams operativa personal i form av vårdper-
sonal, personal på Försäkringskassan och handledare på arbetsplatserna där 
samtliga av dessa hade kontakter med någon av de åtta deltagarna; samt 3] 
representanterna i RESAP 2.32 

I utvärderingen konstaterades att projektet hade visat goda resultat i för-
hållande till innehållet i projektbeskrivningen: Att restaurera självkänslan, 
skapa och förstärka vissa grundläggande arbetsfärdigheter samt förbereda 
för återgång till arbete eller fortsatt arbetsrehabilitering.33 Detta kunde exem-
pelvis illustreras genom att deltagarna upplevde det lättare att komma upp 
på morgnarna då de på grund av sysslolöshet och olika besvär tidigare ”vänt 
på dygnet”. Ett annat exempel kunde vara att ångest inför samvaro med 
många människor närvarande hade reducerats.34 

Deltagarna framförde även kritik mot verksamheten. Tre av åtta var miss-
nöjda med handledarna på arbetsplatserna och hälften efterlyste tätare besök 
av samordnarna på arbetsplatserna under arbetsträningen.35 Utvärderaren 
underströk utifrån deltagarperspektivet just handledarnas centrala betydelse 
för om arbetsträningen skulle framstå som något positivt eller ej: 

Det verkar vara en människa-mot-människa kontakt som är grundläggande och 
som kan bidra eller stjälpa mycket av den uppbyggnad som pågår hos den enskil-
de. Deltagaren lägger stor vikt vid om ”personkemin” stämmer eller inte. […] 
Handledaren är en bland de personer som kan göra störst insats i åtskilliga rehabi-
literingsprocesser. En handledare med en för deltagaren människovänlig attityd 
kan uträtta underverk. […] I samordnarnas strävan att hitta en bra arbetsträ-
ningsplats ligger en stor del av ett lyckligt utfall av en rehabiliteringsprocess på 
en handledare med de ”rätta” attityderna.36 

                                              
30  Johansson, A. (1996:9). 
31  Med begreppet rehabiliteringsaktör avses de huvudmän som ingår i samverkan. 
32  Johansson, A. (1996:29-30). 
33  Johansson, A. (1996:48). 
34  Johansson, A. (1996:40). 
35  Johansson, A. (1996:38). 
36  Johansson, A. (1996:42, 44). 
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Ansvarsfördelningen mellan de olika samverkande rehabiliteringsaktörerna 
framstod som otydlig för några deltagare, vilket utvärderaren menade kunde 
vara ett uttryck för att de samverkande parterna själva inte var helt inför-
stådda med vilken ansvarsfördelning som gällde. Deltagarna upplevde inte 
heller att kontakterna med de enskilda aktörerna hade underlättats av delta-
gandet i ArbetsSam. Utvärderaren var därför tveksam till om ArbetsSams 
samverkansmålsättning att skapa kontinuitet för deltagarna i rehabiliterings-
processen kunde anses uppfylld. Flera deltagare upplevde vidare att sam-
ordnarna på ArbetsSam ”pushade” för mycket, att kravet på upptrappning 
av arbetstiden kunde upplevas som pressande. Andra deltagare var missnöj-
da med att medverkan i ArbetsSam inte hade lett till det fasta arbete som de 
hade hoppats på. Sammantaget kunde detta framstå som att de samverkande 
aktörerna förvisso var tämligen samstämmiga vad gällde projektets målsätt-
ningar, men att det fanns en diskrepans hos dessa i förhållande till deltagar-
nas egna önskemål. Kanske ett uttryck för den otydlighet som aktörernas oli-
ka intressen av samverkan bidrog till?37 

Utifrån de i utvärderingen medverkande handledarna menade utvärdera-
ren att dessa verkligen såg människan de hade i arbetsträning, att de var 
öppna och intresserade av samverkan kring den enskilda deltagaren. Denna 
samverkan var dock mycket beroende av den tid som samordnarna lade ned 
på att samverka med handledarna.38 

Utifrån svaren från personal på Försäkringskassan framstod det som att 
man hade en tämligen klar bild av ArbetsSams projektbeskrivning, men att 
de realiserade samverkansaktiviteterna varit blygsamma: Kontakten med 
ArbetsSam hade i huvudsak bestått av skrivna dokument, den personliga 
kontakten med samordnarna hade varit sparsam och initierades vanligen av 
samordnarna. Utvärderaren tolkade därför detta som att samverkan i hu-
vudsak var av en enkelriktad natur.39 

Personal inom vården ansåg att ArbetsSam var en viktig verksamhet som 
dels stöttade deltagarna, dels bidrog till en fungerande samverkan. Även Ar-
betsSams snabba handläggning lyftes fram som positivt. Tillsammans ansåg 
man att detta bidragit till ett bättre psykiskt välmående och ett rikare socialt 
liv för berörda deltagare.40 

Utvärderarens egna slutsatser var att målsättningarna för rehabiliteringen 
under tiden i ArbetsSam på ett bättre sätt borde överensstämma med delta-
garnas egna målsättningar. Utifrån samverkansperspektivet menade utvär-

                                              
37  Johansson, A. (1996:38-41). 
38  Johansson, A. (1996:44). 
39  Johansson, A. (1996:45). 
40  Johansson, A. (1996:46-47). 



Centrum för Välfärdsforskning 

 20

deraren att samverkansarbetet ännu inte var tillräckligt utvecklat, främst 
med avseende på de andra rehabiliteringsaktörernas tämligen passiva sam-
verkan. Dock framstod det som att det fanns en enighet när de gällde Arbets-
Sams projektbeskrivning: Samtliga hade en likartad uppfattning om vad ar-
betsförberedande rehabilitering stod för och de flesta ansåg att deltagaren 
skall avgöra vad som är en lyckad rehabilitering, även om det ur projektets 
perspektiv definierades som huruvida deltagaren nått ”nästa steg i rehabili-
teringstrappan” eller ej. Därför poängterade utvärderaren vikten av att sam-
ordnarna är tydliga i kontakten med deltagarna, att deltagarna borde bli or-
dentligt upplysta om projektets strävan för att på så vis undvika besvikelser 
med utfallet av medverkan.41 

3.4 Slutsatser inför utvärdering av ArbetsDax 

Utifrån de båda tidigare utförda utvärderingarna följer här en sammanställ-
ning av de resultat som vi menar kan vara särskilt viktiga inför föreliggande 
studie samt metodologiska aspekter som bidragit till vårt eget metodval. 

3.4.1 Deltagarna 

Gemensamt för de båda utvärderingarna var att arbetsträningen inom verk-
samheterna bidrog positivt till deltagarnas rehabiliteringsprocess. Samtidigt 
fanns det deltagare inom ArbetsSam som var besvikna över att de inte fått 
arbete genom sitt deltagande vilket de förväntat sig. Detta menade utvärde-
raren kunde bero på att samordnarna inte varit tillräckligt tydliga när de be-
skrivit verksamhetens målsättningar för deltagarna. 

Deltagarnas erfarenheter av handledarna varierade. Inom ArbetsSam 
framkom flera kritiska röster om handledarna, samtidigt som man efterlyste 
tätare besök av samordnarna på arbetsplatserna. Man var även samtidigt kri-
tisk mot att samordnarna ”pushade” för mycket. Detta medan deltagarna in-
om ArbetsRo överlag tycktes nöjda med såväl handledare som samordnare. 

Då ArbetsDax är en verksamhet som omfattar såväl ArbetsRos som Ar-
betsSams målgrupper, är ovanstående punkter något att ta fasta på i förelig-
gande utvärdering. Hur har ArbetsDax deltagare upplevt att arbetsträningen 
har bidragit till deras rehabilitering? Hur har deltagarnas förväntningar 
överensstämt med verksamhetens målsättningar? Vilka erfarenheter har del-
tagarna av samordnarna och handledarna? Kan kategoriseringen av delta-
garna i ”arbetsträning” eller ”sysselsättning” ha någon betydelse för fråge-
ställningar som dessa? Detta bland annat med utgångspunkt från de farhå-
gor som framkom i utvärderingen av ArbetsRo, där man befarade att en 

                                              
41  Johansson, A. (1996:50-51) 
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sammanslagning med ArbetsSam skulle medföra att ArbetsSams deltagare 
skulle prioriteras på bekostnad av deltagarna inom ArbetsRo. 

3.4.2 Samordnarna och handledarna 

I utvärderingarna framkom att samordnarna upplevde ett behov att utveckla 
såväl arbetsmetoder som möjligheter som samverkan med andra rehabiliter-
ingsaktörer. En förutsättning för att uppnå detta, menade man, vore att verk-
samheten blev permanent. 

Ett större intresse för handledarnas situation efterlystes av utvärderarna, 
då deras engagemang i deltagarna var beroende av samordnarnas initiativ 
till samverkan. Ett ökat stöd till handledarna kunde exempelvis bestå i att de 
erhöll handledning från rehabiliteringskunnig personal eller genom gemen-
samma träffar med andra handledare. 

Detta föranleder ett antal frågeställningar i utvärdering av ArbetsDax. 
Hur ser samordnarnas arbetsmetoder ut? Hur samverkar samordnare med 
andra rehabiliteringsaktörer och handledare? Hur vill samordnarna utveckla 
verksamheten? Hur påverkas ArbetsDax utvecklingsmöjligheter av att verk-
samheten bedrivs på halvårsbasis? 

3.4.3 Ledningen 

För ArbetsRo och ArbetsSam utgjordes den operativa verksamhetens när-
maste ledning av RESAP 2. Från samordnarnas sida efterlystes ett ”öppnare 
klimat” och en jämlikare status mellan samordnarna och denna grupp.  

I ArbetsRos utvärdering framkom ett visst missnöje från Försäkringskas-
sans representant inom RESAP 2 över att kostnaderna för verksamheten bor-
de delas mera lika mellan huvudmännen. Dock menade samtliga att verk-
samheten kunde bidra till ytterligare samverkansvinster. 

Utifrån detta kan följande frågeställningar vara relevanta för ArbetsDax 
vidkommande. Vilken insyn har styrgruppen i den operativa verksamheten, 
det vill säga hur nära står gruppen samordnarna? Hur vill styrgruppen ut-
veckla ArbetsDax, vilka mål och visioner finns det? Hur väl fungerar sam-
verkan mellan de olika rehabiliteringsaktörerna utifrån styrgruppens per-
spektiv? 

3.4.4 Metodologiska kvalitetsaspekter 

Vi menar att ingen av utvärderingarna kan sägas ha utförts av tillräckligt 
oberoende granskare. I ArbetsRos fall utfördes utvärderingen av en utredare 
inom kommunen, vilken ingick som en part i samverkansprojektet. I Arbets-
Sams fall stod en tidigare praktikant för utvärderingen. Man kan därför inte 
utesluta att det kunde finnas olika former av bias, det vill säga förutfattade 
meningar, som kan påverka resultatet när det gällde synen på deltagarna, 
samordnarna och samverkansaktörerna.  
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Bias framgick av ArbetsRos utvärdering då utvärderaren lät samordnaren 
ta del av den dittills ofärdiga utvärderingen innan denne gjorde sina utsa-
gor42. I samma utvärdering erbjöds representanterna inom RESAP 2 att i ef-
terhand skriftligen ändra sina tidigare muntliga utsagor43, ett förfarande som 
vi finner något märkligt i synnerhet som denna möjlighet inte fanns för andra 
medverkande i utvärderingen. I ArbetsSams utvärdering har vi inte funnit 
lika uppenbara tecken på bias, men vi kan å andra sidan inte utesluta att ut-
värderaren redan under sin tid som praktikant format sin syn på verksamhe-
tens berörda.  

Båda utvärderingarna utfördes med ett fåtal deltagare som fortfarande 
var aktuella inom verksamheterna. I ArbetsRos fall svarade dessutom sam-
ordnaren för urvalet. Detta menar vi i hög grad kan ha påverkat deltagarnas 
utsagor, då de kan anses ha stått i beroendeställning till åtminstone samord-
narna och sannolikt även handledarna. 

4 Syfte och frågeställningar 
Syftet för föreliggande studie är att utvärdera ArbetsDax verksamhet, genom 
en kvalitativ analys av arbetssätt och metoder som tillämpas med fokus på 
deltagarnas rehabilitering och samverkan mellan medverkande rehabiliter-
ingsaktörer. Utvärderingen syftar därutöver till att lämna förslag på hur 
verksamheten kan utvecklas, vilket också har framkommit som önskemål 
från uppdragsgivarna.  

Avgränsningar har tvingats fram av de resurser och tidsramar som har 
stått till utvärderingens förfogande. Det har därför inte ansetts möjligt för 
utvärderingen att exempelvis innefatta analys av samverkansprojektets even-
tuella samhällsekonomiska vinst, eller att systematiskt studera deltagarnas 
genomströmning i den totala verksamheten (varifrån de kommit, behovs- 
och problembilder, insatta åtgärder och utfall av dessa, eller vart de har tagit 
vägen efter ArbetsDax)44. 

Utifrån uppdragsgivarnas önskemål präglas studien i en första etapp av 
ett deltagarperspektiv där stor vikt läggs vid tidigare deltagares beskrivning-
ar, upplevelser och värderingar av verksamheten. Analysen i utvärderings-
arbetet inriktas här på att identifiera förhållanden i ArbetsDax verksamhet 
som påverkat, försvårat eller underlättat möjligheter till en lyckad rehabiliter-
ingsprocess. 
                                              
42  Holmsten, S. (1996:20). 
43  Holmsten, S. (1996:10, 21). 
44  Eftersom det saknas registeruppgifter om deltagarna i detta avseende menar vi att 

detta torde medföra en alltför massiv arbetsinsats i förhållande till resurser och tids-
ramar. 
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Frågeställningar som ingår i den första etappen: 

• Hur hamnade deltagarna på ArbetsDax? 
• Vilka behov och förväntningar hade de? 
• Hur bemöttes de av personalen på ArbetsDax? 
• Hur genomfördes handlingsplaner, åtgärder och insatser? 
• Vad har uppnåtts i och med deltagande i ArbetsDax? 
• Vilka möjligheter, svårigheter och hinder fanns det i genomförandet? 
• Vilket inflytande hade deltagarna och hur pass delaktiga var de i proces-

sen? 
• Vad hände deltagarna efter ArbetsDax? 
• Utifrån deltagandet i ArbetsDax, vilka faktorer har varit särskilt viktiga 

att tillgodose för att rehabiliteringen skall vara framgångsrik? 
• Hur vill deltagarna att ArbetsDax verksamhet utvecklades? 

I utvärderingens andra etapp flyttas fokus till samordnarnas arbetsmetoder i 
relationen till deltagarna. Detta görs genom att utvärderarna på plats stude-
rar vad som händer och sker när samordnare och aktuella deltagare möts. 

Frågeställningar i den andra etappen: 

• Hur bemöter samordnarna deltagarna?  
• Hur går samordnarna tillväga för att påverka deltagare i olika delar av 

rehabiliteringsprocessen? 

Analysen är i denna etapp inriktad på att beskriva samtalens karakteristiska 
egenskaper samt att identifiera hur den samtalsmässiga motivationsmetoden 
ser ut. 

I utvärderingens tredje etapp fokuseras samordnarnas syn på verksamhe-
ten. Utifrån de föregående etapperna lyfter utvärderingen i denna etapp ock-
så fram frågeställningar som framstått som särskilt viktiga för deltagarna. 
Därefter koncentreras intresset kring personalens uppfattning om arbetet 
med deltagare och andra rehabiliteringsaktörer. Analysen i utvärderingsar-
betet inriktas på att beskriva arbetsmetoderna ur samordnarnas perspektiv 
och att identifiera förhållanden som påverkar, försvårar eller underlättar möj-
ligheter för att ArbetsDax ska kunna bidra till en lyckad rehabiliteringspro-
cess för deltagare i verksamheten. 

Frågeställningar som ingår i den tredje etappen: 

• Hur ser ArbetsDax målgrupp ut och hur når man denna målgrupp? 
• Vilken roll har personalen i förhållande till deltagare och andra samver-

kansaktörer? 
• Hur beskriver personalen sina arbetsmetoder? 
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• Vad är personalens uppfattning om särskilt viktiga faktorer för rehabili-
teringsprocessen på deltagar- och samverkansnivå? 

• Vilka problem och hinder ser samordnarna i verksamheten? 
• Hur vill personalen utveckla verksamheten? 

I utvärderingens avslutande fjärde etapp är fokus inriktat på de resurser som 
står till ArbetsDax förfogande. Utifrån de tidigare etapperna fäster utvärde-
ringen i denna etapp också intresse vid frågeställningar som framstått som 
särskilt viktiga för deltagare och samordnare. Därutöver fokuseras hur de 
olika samverkansaktörerna förmår att samverka inom styrgruppen, vilken 
insyn de har i och hur de uppfattar den operativa verksamheten samt vilka 
mål som finns för den. Analysen i utvärderingsarbetet inriktas på att beskriva 
samverkansförutsättningarna ur styrgruppens perspektiv och att identifiera 
förhållanden på denna nivå som påverkar, försvårar eller underlättar möjlig-
heter till att deltagarna ska få en lyckad rehabiliteringsprocess i ArbetsDax 
verksamhet. 

Frågeställningar som ingår i den fjärde etappen: 

• Vilken bild har de olika samverkande organisationsrepresentanterna i 
styrgruppen av målgruppen och samordnarnas arbete? 

• Vad tillför ArbetsDax de olika organisationerna, och vad tillför de oli-
ka organisationerna ArbetsDax? 

• Vilka problem och hinder ser styrgruppen med ArbetsDax nuvarande 
form? 

• Vilka alternativa organisationsformer är möjliga för samverkan? Sak-
nas någon organisation? Kan eller bör ansvarsfördelningen mellan 
parterna se annorlunda ut? 

• Vilka skulle konsekvenserna bli om ArbetsDax blev en permanent 
verksamhet? 

• Hur vill styrgruppen utveckla verksamheten och vilka inom- och/eller 
mellanorganisatoriska faktorer påverkar möjligheterna att utveckla 
ArbetsDax verksamhet? 

Till grund för frågeställningarna i de fyra etapperna ligger policydokument 
och verksamhetsberättelser, frågeställningar som framkommit hos de olika 
samverkansaktörerna i samband med uppdragsbeställningen, tidigare utför-
da utvärderingar, samt annan information som framkommit fortlöpande un-
der utvärderingens gång. 
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5 Metod 
I detta avsnitt framgår hur utvärderingen har utformats med avseende på 
utvärderingsmodell, datainsamling, analys, samt forskningsetiska aspekter.  

5.1 Utvärderingsmodell  
Inledningsvis fann vi det nödvändigt att fundera kring utvärderingsmodel-
len: Vad skulle vi utvärdera mot? Det vill säga, vilken ”måttstock” skulle vi 
tillämpa för att avgöra hur väl ArbetsDax verksamhet fungerar? Valet föll på 
en form av intressentmodell. 

För att ge en förståelse för valet av modell utgår vi från Ove Karlsson45, 
professor i pedagogik, som redogör för två olika övergripande typer av ut-
värderingsmodeller: Utilitaristiska och pluralistiska. Utilitaristiska utvärde-
ringar syftar till att mäta en verksamhets samhällsnytta, ofta i termer av mät-
bar teknisk och/eller ekonomisk effektivitet. I sådana utvärderingar utgår 
man från att det råder enighet om mål och måltolkningar, samt att det är 
möjligt att mäta en verksamhets måluppfyllelse utifrån dessa.46 Mål för socia-
la verksamheter är dock svåra att mäta då de ofta innefattar värden som inte 
kan mätas kvantitativt. Därför kan andra, pluralistiska, utvärderingsmodeller 
vara lämpliga för en sådan verksamhet. Intressentmodellen är ett exempel på 
en pluralistisk modell där man som utvärderare är inriktad på att förstå hur 
olika intressenter uppfattar verksamheten.47  

Utifrån detta skissade vi fram en övergripande bild av de intressentrela-
tioner som kan beröra en offentlig samverkansverksamhet av ArbetsDax ka-
raktär. 

Övergripande bild av intressentrelationer. 

 

Vi fann att de huvudsakliga intressenterna kunde utgöras av förtroendevalda 
politiker som fattar övergripande beslut i frågor som rör psykiatrireformen 
                                              
45  Karlsson, O. (1995). Att utvärdera – mot vad? Om kriterieproblemet vid intressentutvärde-

ring. Stockholm: HLS Förlag. 
46  Karlsson, O. (1995:17). 
47  Karlsson, O. (1995:18). 
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och rehabilitering, den administrativa och operativa ledningen för verksam-
heten, samverkanspartners inom andra organisationer, den operativa perso-
nalen som arbetar inom ArbetsDax, samt brukarna som kommer till verk-
samheten. Varje intressent antogs ha någon slags relation till de andra intres-
senterna, och kunde därmed sägas ha ett perspektiv på verksamheten i för-
hållande till de andra. 

5.2 Avgränsning 

Utifrån syftet med vår studie, och av avgränsningsskäl, bröt vi ned den över-
gripande bilden av berörda intressentrelationer i en för ArbetsDax vidkom-
mande mer specifik figur utifrån fyra olika analysnivåer: Politisk nivå, led-
ningsnivå, operativ nivå och brukarnivå. 

ArbetsDax intressenter i olika analysnivåer. 

 

 

De intressenter som framkommer i figuren utgörs på politisk nivå av sam-
verkansorganet RESAP 1; på ledningsnivå RESAP 2 och styrgruppen; på 
operativ nivå nätverksgruppen, samordnare inom ArbetsDax, arbetsgivare 
och handledare på de platser där deltagare från ArbetsDax arbetstränar; samt 
på brukarnivå aktuella deltagare och tidigare deltagare utifrån kategorierna 
”arbetsträning” och ”sysselsättning”.  

Då utvärderingen måste avgränsas på grund av tids- och resursskäl gjor-
des en avgränsning till några av de perspektiv som står närmast den operati-

RESAP 1 

RESAP 2 

Politisk nivå 
 

Ledningsnivå 

Operativ nivå 

Nätverksgrupp Arbetsgivare och handleda-

Styrgrupp * 

ArbetsDax * 
Samordnare  

Brukarnivå 
Aktuella deltagare 

”Arbetsträning” och 
”sysselsättning” 

Tidigare deltagare * 
”Arbetsträning” och 

”sysselsättning” 
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va verksamheten, men som ändå spänner över flera analysnivåer. Perspekti-
ven kom därför att utgöras av tidigare deltagare, samordnare och represen-
tanterna inom styrgruppen (markerade med * i figuren ovan). 

En brist med detta val var att arbetsgivare och handledare samt operativ 
personal inom nätverksgruppen inte fick medverka med sina synpunkter. 
Dessa uteslutna intressenter hade möjligen bidragit till ett vidare ”utifrånper-
spektiv” på ArbetsDax verksamhet. Å andra sidan kunde vi utifrån tidigare 
utvärderingar ta fasta på framför allt betydelsen av arbetsgivare och handle-
dare, vilket medförde att vi ändå till viss del kunde inkludera ett fokus på 
deras roll utifrån de medverkande intressenternas perspektiv. Nätverks-
gruppens synpunkter antog vi till viss del skulle tillgodoses av styrgruppens 
olika representanter. 

Valet av tidigare deltagare framför aktuella deltagare baserades på ett 
önskemål från uppdragsgivarna. Detta innebar att deltagarna inte längre 
stod i en beroendeställning till ArbetsDax, och därigenom torde ha lättare att 
uttala sig fritt om verksamheten. Dessutom kunde dessa se på verksamheten 
utifrån en retrospektiv utgångspunkt, vilket utgjorde en fördel för att se vil-
ken betydelse ArbetsDax har haft för deras rehabilitering på lite längre sikt.  

Till viss del kom även aktuella deltagare att inkluderas av utvärderingen, 
då några medverkade i våra observationer i möten med den operativa perso-
nalen (se nedan). Även om vårt fokus då låg på personalens arbetsmetod, 
tillförde observationerna ett visst tillskott på brukarnivå då vi i observatio-
nerna kunde bekräfta vissa synpunkter som de tidigare deltagarna framfört. 

5.3 Utvärderingsprocessen 

Utifrån avgränsningen valde vi att dela in utvärderingen i fyra etapper: Den 
första etappen behandlade deltagarperspektivet; den andra etappen samord-
narnas arbetsmetoder, den tredje etappen samordnarnas perspektiv på verk-
samheten, samt den fjärde etappen som utgjordes av styrgruppens perspek-
tiv. Resultaten från varje etapp har, tillsammans med frågeställningar från 
uppdragsgivarna och resultat i tidigare utvärderingar, använts som underlag 
för att formulera frågeställningar inför datainsamling i nästföljande etapper. 
Utvärderingsprocessen kan därmed sägas en ha en kumulativ utformning, 
vilket framgår av figuren nedan. 
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Den kumulativa utvärderingsprocessen. 

 

Frågor från uppdragsgivare och resultat från tidigare utvärderingar bidrog 
till underlag (A) inför den inledande etappen med tidigare deltagare. Resul-
tat från denna etapp bidrog sedan till frågeställningar inför den andra etap-
pen (B); resultatet från de två första etapperna bidrog till frågeställningar in-
för den tredje etappen (C); och avslutningsvis bidrog resultaten från de tre 
första etapperna till frågeställningar inför den avslutande fjärde etappen (D). 

Syftet med detta tillvägagångssätt var att få en helhetsbild av ArbetsDax 
verksamhet, såsom den kan upplevas av olika intressenter. Dock med styr-
ning utifrån deltagarnas inledande perspektiv, då detta explicit framkommit 
som ett önskemål från uppdragsgivarna. 

5.4 Genomförande 

I detta avsnitt redogörs för hur vi har gått tillväga med datainsamling och 
analys i utvärderingens fyra etapper: Intervjuer med deltagare, observationer 
av samordnarnas arbete med deltagarna, intervjuer med samordnare, samt 
intervjuer med styrgruppen. 

5.4.1 Intervjuer med deltagare 

Syftet med utvärderingens första etapp var att fånga deltagarnas perspektiv 
på verksamheten. Etappen omfattade intervjuer med tidigare men nu avak-
tualiserade deltagare i ArbetsDax verksamhet. Valet att intervjua tidigare 
deltagare gjordes utifrån ett önskemål från uppdragsgivarna, då man hade 
intresse av att veta hur dessa uppfattade verksamheten och hur den bidragit 
till deras rehabilitering. 
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Urval och access 
Urvalet av tidigare deltagare utgick från en förteckning som sammanställts 
av samordnarna på ArbetsDax. Denna förteckning innehöll namn och adres-
ser till 46 personer som samtyckt till att medverka vid en kommande utvär-
dering. Då vi ansåg det lämpligt att kontakta deltagarna telefonledes, åter-
stod 34 personer (10 män och 24 kvinnor) som uppgett telefonnummer.  

Vid urvalet av intervjupersoner strävade vi efter att få en jämn könsför-
delning samt en jämn fördelning mellan personer som ArbetsDax-
samordnarna bedömt som ”arbetsträning” och ”sysselsättning”. Syftet med 
detta var att erhålla en god spridning i materialet. I ett inledningsskede be-
stämde vi oss därför för att kontakta 10 personer av vardera kön. De kvinnli-
ga deltagarna valdes genom att vi skapade två kategorier, ”arbetsträning” 
och ”sysselsättning”, och av dessa lottades fram 5 personer av varje kategori. 
Vi skickade ett introduktionsbrev48 till dessa 20 personer som vi följde upp 
med telefonsamtal efter en vecka.  

Flera av dessa personer gick inte att nå då deras brev kom i retur och/eller 
det gick inte att nå dem via telefon. Med anledning av detta gjorde vi ett 
kompletterande utskick till ytterligare 8 personer, vilket följdes upp med tele-
fonsamtal. Det slutliga urvalet kom efter detta att bestå av 8 personer som 
senare intervjuades. Av de totalt 28 tidigare deltagarna som vi sökte kontakt 
med, gick 8 personer inte att nå och 12 personer tackade nej till medverkan.  

Intervjuer genomfördes under november och december månad med 5 
kvinnor och 3 män. Av kvinnorna hade 3 kategoriserats som ”arbetsträning” 
och 2 som ”sysselsättning”. Samtliga män var kategoriserade som ”arbetsträ-
ning”. Åldern för de intervjuade varierade från strax under 30 och upp till 60 
år. Tid sedan avaktualisering från ArbetsDax var alltifrån 6 månader till 6 år. 

Intervjuförutsättningar 
Inför intervjuerna konstruerades en intervjuguide49. Intervjuguiden lades 
upp i en kronologisk ordning med utgångspunkt från tiden innan, under och 
efter deltagandet i ArbetsDax. För att underlätta utformningen av intervju-
guiden och hanteringen av intervjumaterialet konstruerade vi en intervju-
matris50 innehållandes de moment som vi ansåg vara särskilt intressanta un-
der personernas rehabilitering: 1] Vägen till ArbetsDax; 2] inskrivning i Ar-
betsDax verksamhet; 3] tiden i arbetsträning inom ramen för ArbetsDax; 4] 
utskrivning från ArbetsDax; samt 5] tiden efter ArbetsDax. Varje moment 
innehöll ett antal frågor och lämpliga följdfrågor. Intervjuerna var öppna och 

                                              
48  Se bilaga 1. 
49  Se bilaga 3. 
50  Se bilaga 2. 
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ostrukturerade, med syfte att deltagarna i görligaste mån skulle få berätta om 
sina upplevelser med egna ord och utifrån sina egna sammanhang. 

Intervjupersonerna fick själva bestämma var intervjuerna skulle genomfö-
ras. De flesta personerna valde då sitt hem, men i ett par fall genomfördes 
intervjuerna i grupprum på Mälardalens högskola och i ett fall på intervju-
personens arbetsplats. Samtliga intervjuer genomfördes utan störningar och 
tog 50-75 minuter att genomföra. Samtalen spelades in på band och skrevs 
sedan ut inför analysen.  

Fördelarna med att göra intervjuer med tidigare deltagare var att perso-
nerna sannolikt inte längre stod i någon beroendeställning till främst sam-
ordnarna och att de i efterhand kan redogöra för den eventuella nytta/onytta 
som de har haft av ArbetsDax i deras rehabilitering. Då intervjuerna i huvud-
sak behandlade retrospektiva teman kan det dock finnas risk för bristande 
precision i utsagorna på grund av minnesmässiga skäl. Utifrån bland annat 
dessa orsaker är det inte möjligt att säkert veta om personerna skulle ha pe-
kat ut samma händelser som kritiska i rehabiliteringen om intervjuerna ge-
nomförts under pågående deltagande i ArbetsDax. 

Analys 
I varje intervju identifierades ett antal framgångs- och bakslagsfaktorer, det 
vill säga händelser som inverkat positivt eller negativt på deltagarnas rehabi-
litering. Dessa händelser sammanställdes sedan till gemensamma teman för 
intervjupersonerna. Resultatet från detta moment bestod således av de te-
man, eller ”kritiska händelser” som framkommit. Vi vill betona att ”kritiska 
händelser” i detta sammanhang inte alltid syftar till konkreta händelser utan 
även kan vara mer övergripande teman såsom ekonomisk försörjning under 
deltagandet i ArbetsDax eller att handledningen fungerat bra under arbets-
träningen. Alla händelser kan inte heller relateras enkom till ArbetsDax då 
verksamheten utgör endast en del av de faktorer som deltagarna ansett vikti-
ga för sin rehabilitering. Vi har därför valt att även inkludera faktorer utanför 
ArbetsDax verksamhet som kan vara viktiga för rehabiliteringen, för att på så 
vis möjligen knyta betydelsen av ArbetsDax till deltagarnas liv och samman-
hang. 

5.4.2 Observationer av samordnarnas arbete med deltagarna 

I den andra etappen valde vi att närma oss ArbetsDax verksamhet genom att 
på plats genomföra observationer i möten mellan aktuella deltagare och 
handläggare. Med oss dit hade vi kunskaper från tidigare etapp, vilket gjorde 
att vi särskilt intresserade oss för hur samtalen utspelade sig beroende på var 
deltagarna befann sig i rehabiliteringsprocessen. Syftet med observationerna 
var att få en bild av hur samordnarnas möten med deltagarna kan utspela 
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sig, för att på så sätt erhålla ytterligare förståelse av den arbetsmetod sam-
ordnarna använder.  

Urval och access 
För att kunna göra observationer av möten mellan samordnare och deltagare 
bad vi samordnarna välja ut lämpliga tillfällen där vi kunde göra vår datain-
samling. Samordnarna kontaktade de aktuella deltagarna för att få deras 
medgivande, samt fick i uppdrag att visa deltagarna ett introduktionsbrev 
där vi informerade om förutsättningarna för observationerna51.  

Detta tillvägagångssätt kan kritiseras då deltagarna möjligen kunde stå i 
en beroendeställning till samordnarna och därför kunde känna sig tvingade 
att medverka. Det finns även en risk att urvalet kan ha bestått av deltagare 
vars arbetsträning fungerar bra, deltagare som samordnarna har en extra bra 
relation till eller deltagare som mår bättre än de flesta. Vi ansåg dock att 
samordnarna hade bättre möjligheter än vi att bedöma vilka deltagare som 
var lämpliga att tillfråga. Vi hade dessutom inga andra möjligheter att kom-
ma i kontakt med deltagarna då uppgifter om dem var sekretessbelagda.  

Utifrån våra önskemål genomfördes observationer av 7 möten under ja-
nuari månad. En av deltagarna kontaktade i efterhand utvärderarna och ville 
återkalla sin medverkan. Således redogör vi för 6 observerade möten i resul-
tatet för denna etapp.  

Observationerna fördelades på 4 samordnare. En av samordnarna var ny-
anställd och några observationer genomfördes därför inte med denna person. 
Av deltagarna var 5 kvinnor och 1 man, samtliga deltagare utom en kvinna 
var kategoriserade som ”arbetsträning” av samordnarna. Deltagarna befann 
sig i olika delar av rehabiliteringsprocessen: En hade ännu inte påbörjat ar-
betsträningen, 3 var engagerade i arbetsträning och 2 befann sig i slutskedet 
av deltagandet i ArbetsDax. De observerade mötena tog 40-60 minuter. 

Observationsförutsättningar 
De observerade mötena företogs i samordnarnas rum i ArbetsDax lokaler. 
Under de observerade mötena närvarade en utvärderare som även spelade in 
samtalen på band. Efter mötet ställde utvärderaren frågor till samordnaren 
om sådant som utvärderaren funnit av särskilt intresse. Dessa frågor och svar 
nedtecknades, tillsammans med övriga reflektioner om mötet. Utifrån de 
”kritiska händelser” som framkom i mötena, och det sätt varpå samordnarna 
hanterade dessa i interaktion med deltagarna, transkriberades valda delar av 
de bandade samtalen har tillsammans med anteckningar utgjort underlag för 
analysen av observationerna, samt till de efterföljande samordnarintervjuer-
na.  
                                              
51  Se bilaga 4. 
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Observationerna kan naturligtvis inte göra anspråk på en heltäckande be-
skrivning av samordnarnas arbetsmetoder, främst på grund av att vi inte kan 
utesluta att samordnarna kan tillämpa olika metoder utifrån ett antal olika 
faktorer som exempelvis: Utbildningsbakgrund, tidigare arbetslivserfarenhe-
ter, hur relationen till och därmed den sociala interaktionen med deltagaren 
ser ut, var i processen deltagaren befinner sig, dagsform för respektive part 
och så vidare. Dessutom kan vi inte utesluta att vår närvaro i dessa möten 
och de efterföljande intervjuerna kan ha haft en viss påverkan på resultatet, 
och därmed kan vi som forskare sägas bidra till en viss ”störning” i arbets-
metoden samt i beskrivningen av den samma. Syftet blir därför att ge en in-
blick i vad som kan utspela sig i interaktionen mellan samordnare och delta-
gare. 

Analys 
Analysen har fokuserats till mötenas inledning, avslutning och övergripande 
karaktär. Därefter har vi gjort en fördjupad analys av hur samordnarna går 
tillväga för att påverka deltagarna i samtalen. Detta har gjorts med utgångs-
punkt från den kronologiska ordningen för deltagarnas ”status” i rehabiliter-
ingsprocessen, med vilken olika ”kritiska händelser” var förknippade: a] In-
för arbetsträning då deltagaren tidigare har aktualiserats och skall förberedas 
inför arbetsträning; b] under tiden i arbetsträning då deltagaren har en ar-
betsträningsplats och skall motiveras att utöka arbetstiden; samt c] inför 
avaktualisering då deltagaren inom kort kommer att lämna ArbetsDax verk-
samhet. 

5.4.3 Intervjuer med samordnare 

Utvärderingens tredje etapp utgjordes av halvstrukturerade intervjuer med 4 
samordnare. En av samordnarna var nyanställd vid intervjutillfället och vi 
valde därför att inte intervjua denna person. Syftet med samordnarintervju-
erna var att ta del av samordnarnas bild av verksamheten och vilka förhål-
landen de anser underlättar och försvårar deras arbete.  

Till grund för intervjuguiden52 låg de observerade mötena samt resultatet 
från deltagarintervjuerna. Intervjuerna med samordnarna kretsade kring de-
ras professionella bakgrunder, upplevelser av kritiska händelser i rehabiliter-
ingsprocessen och samverkan med andra rehabiliteringsaktörer. Vid inter-
vjutillfället fick samordnarna även tillfälle att dela med sig av sina upplevel-
ser av en av de genomförda observationerna. Syftet med detta var att få en 
vidare bild av mötena för att vi något bättre skulle förstå det som utspelade 
sig, med fokus riktat på samordnarnas arbetsmetod.  

                                              
52  Se bilaga 5. 
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Intervjuerna genomfördes under februari månad, företogs i samordnarnas 
arbetsrum och tog 2-2,5 timme. Vissa av intervjuerna delades på två tillfällen 
på grund av den stora tidsåtgången. Intervjuerna bandades och valda delar 
transkriberades.  

Fördelarna med intervjuer var att vi på så vis dels skaffade oss en bild av 
samordnarnas föreställningar av det egna arbetet, dels att vi erhöll komplet-
terande data om de tidigare genomförda observationerna. En alternativ me-
tod hade kunnat vara att följa samordnarnas arbete på plats en tid för att på 
så vis kombinera observationer och intervjuer i ett antal olika arbetsmoment. 
Av tids- och resursskäl var detta dock inte möjligt att genomföra. 

Analys 
Analysen av intervjuerna med samordnarna gjordes i enlighet med de teman 
som användes i intervjuguiden. Analysen koncentrerades således kring pro-
fessionella bakgrunder, deltagarnas rehabiliteringsprocess, arbetsmetoden 
och samverkan. Vid analysen lades tonvikten på att identifiera kritiska hän-
delser i samverkan med andra intressenter och andra omständigheter som 
kan påverka samordnarnas möjlighet att göra ett fullgott arbete. Därtill syf-
tade analysen till att tydliggöra samordnarnas arbetsmetod.  

5.4.4 Intervjuer med styrgruppen 

Syftet med den avslutande fjärde etappen var att få en tydligare bild av vad 
som kan underlätta eller försvåra samverkan kring och styrning av Arbets-
Dax. För att få en uppfattning om de olika organisationsrepresentanternas 
bild av ArbetsDax samt styrgruppens gemensamma bild valde vi att genom-
föra en gruppintervju. På grund av diverse omständigheter var det dock inte 
möjligt att samla alla representanter på en plats vid samma tidpunkt. Därför 
intervjuades styrgruppens representanter från Försäkringskassan, kommu-
nen och landstinget tillsammans, medan Arbetsförmedlingens representant 
intervjuades enskilt. Samordnarnas representant i styrgruppen medverkade 
inte, då denna person tidigare medverkat i observationer och samordnarin-
tervjuer. 

Intervjuförutsättningar 
Intervjuguiden53 bestod av tre halvstrukturerade ”frågerundor” där den för-
sta innehöll ett antal frågor till varje representant om dennes roll i sin organi-
sation samt synen på ArbetsDax. Samtliga frågor i denna omgång besvarades 
alltså av en representant innan ordet gick över till nästa. Därefter ställdes frå-
gor i en andra ”runda” till gruppen för att få en bild av den gemensamma 
uppfattningen om verksamheten. Den tredje och avslutande ”rundan” av 
                                              
53  Se bilaga 6. 
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intervjun behandlade frågor som uppstått under utvärderingens gång, en del 
riktades till gruppen som helhet och andra till enskilda aktörer. Arbetsför-
medlingens representant svarade på samtliga frågor i intervjuguiden förut-
om de som fokuserade på någon av de andra aktörerna. 

Intervjun med styrgruppen genomfördes i mars månad på den kommu-
nala representantens kontor i anslutning till ett ordinarie styrgruppsmöte och 
tog ungefär 2 timmar. Intervjun med Arbetsförmedlingens representant 
genomfördes i Arbetsförmedlingens lokaler och tog ca 2,5 timmar. 

Fördelarna med gruppintervju var att vi på så vis skaffade oss viss insyn i 
hur styrgruppens representanter fungerade tillsammans i samverkan - ex-
empelvis utifrån vad man var ense om, vad man var oense om och hur man 
hanterade detta. Risken med intervjuformen kan dock bestå i en viss homo-
genisering av utsagorna då gruppmedlemmarna var välbekanta med var-
andra, det vill säga att personerna under intervjun i kanske alltför hög ut-
sträckning såg sig företräda styrgruppen snarare än de organisationer som de 
representerar. Genom att utforma intervjuguiden på det sätt vi gjorde hop-
pades vi att till viss del motverka alltför många sådana tendenser.  

En brist i detta upplägg är naturligtvis att samtliga representanter inte 
kunde närvara vid ett och samma intervjutillfälle. Vilken inverkan detta kan 
ha på resultatet är svårt att avgöra. Dock är det tänkbart att gruppintervjun 
bidrog till ett mera styrgruppshomogent resultat i förhållande till den enskil-
da intervjun. 

Analys 
Analysen av intervjuerna med styrgruppen gjordes i enlighet med de teman 
som användes i intervjuguiden. Analysen koncentrerades således kring syftet 
med och sammansättningen i styrgruppen, resursutbytet mellan ArbetsDax 
och de olika samverkande organisationerna, styrgruppens insyn i den opera-
tiva verksamheten, samt de ”kritiska händelser” som framkommit under de 
föregående utvärderingsetapperna. 

5.5 Etiska aspekter 

Det humanistiskt samhällsvetenskapliga forskningsrådet har tagit fram etis-
ka riktlinjer för att skydda individer från psykisk eller fysisk skada till följd 
av medverkan i forskning. Individskyddskravet innebär att forskare har 
skyldighet att informera undersökningsdeltagare om deras uppgift i studien, 
inhämta samtycke från dessa personer och garantera personerna anonymitet. 
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Därutöver får personuppgifter insamlade för forskning endast användas för 
detta ändamål.54  

De tidigare deltagarna som intervjuats har informerats om dessa riktlinjer 
dels via det introduktionsbrev som sändes ut i urvalsförfarandet, dels vid 
intervjutillfället. De har även informerats om möjligheten att återkalla sin 
medverkan innan ett visst datum.55 De personer vi inledningsvis skickat brev 
till men som inte gått att nå via telefon erhöll ett nytt brev efter ett par veckor 
där vi meddelade att vi inte kunnat nå dem och att vi inte skulle kontakta 
dem igen (de erbjöds dock möjligheter att kontakta oss vilket ingen gjorde). 
Syftet med detta var att undvika att någon skulle känna oro eller ha förvänt-
ningar i onödan. 

De deltagare som närvarat vid observerade samtal kan inte garanteras 
samma anonymitet då samordnarna vet vilka som deltagit. Vi har dock ano-
nymiserat materialet så att det inte ska gå att känna igen någon utifrån rap-
porten. Utvärderarna har inte heller några personuppgifter om dessa perso-
ner såsom namn eller adress. Samtliga deltagare som var med under obser-
verade möten fick också en skriftlig information innan mötet där de informe-
rades om att de kunde kontakta utvärderarna om de i efterhand ångrade sin 
medverkan.  

Samordnarna och representanterna i styrgruppen befinner sig i en annan 
situation än deltagarna. Även om vi som utvärderare inte ställt några krav på 
deras medverkan kan man tänka sig att det funnits andra faktorer som gjort 
att personerna känt sig tvingade att vara med, exempelvis att det ingår i de-
ras arbetsuppgifter. Dessa personer kan inte heller ges samma anonymitet då 
det är offentligt vilka personer som är samordnare och vilka som ingår i styr-
gruppen. Materialet har ändå anonymiserats på så sätt att vi i rapporten inte 
redogör för vem av samordnarna som sagt vad. Då det gäller styrgruppen 
har inte materialet anonymiserats då vi har ansett det av vikt att redogöra för 
vad representanterna för de olika samverkansorganen har för ståndpunkter. 
Samtliga personer i styrgruppen har erhållit muntlig information om detta 
och samtyckt till medverkan utifrån dessa premisser. 

Det material som samlats in (namn, adresser, band, utskrifter) i samtliga 
etapper har endast varit tillgängligt för utvärderarna och kommer att förstö-
ras då studien avslutats. Samtliga medverkande i studien har informerats om 
telefonnummer och e-postadresser till utvärderarna och har uppmanats att 
                                              
54  Se webbdokument ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsveten-

skaplig forskning” http://www.vr.se/fileserver/index.asp?fil=ZOKCAOA10OJ0. 
Tillgänglig via Vetenskapsrådets webbsida <http://www.vr.se>. (Hämtat: 2004-04-
06). 

55  Vi var tvungna att sätta ett slutdatum för denna möjlighet utifrån skäl som är för-
knippade med rapportframställning och publicering. 
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kontakta oss vid frågor. Detta har endast hänt en gång, i fallet med den åter-
tagna observationen. 

6 Resultat 
Här redovisas resultaten utifrån de fyra etapperna i utvärderingen, i huvud-
sak utifrån den kronologiska ordning som etapperna har bearbetats: Delta-
garperspektivet, arbetsmetoder, samordnarperspektivet, samt styrgrupps-
perspektivet. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av de fyra etapper-
na i utvärderingen. 

6.1 Deltagarperspektivet 

Utifrån intervjuer med tidigare deltagare i ArbetsDax redogörs nedan för 
deltagarnas upplevelser av ArbetsDax verksamhet. Redovisningen inleds 
med en presentation av de i studien medverkade individerna, i syfte att ge en 
bild av hur målgruppen för ArbetsDax verksamhet kan se ut. Därefter följer 
vad vi har kallat ”kritiska händelser” för deltagarnas rehabilitering, vilket 
utgör det huvudsakliga sätt varpå vi redovisar deltagarperspektivet utifrån 
syftet med den första etappen i utvärderingen. 

6.1.1 De medverkande 

Vi använder här fingerade namn på deltagarna för att värna om deras per-
sonliga integritet. Kategoriseringen ”arbetsträning” och ”sysselsättning” ut-
går från samordnarnas bedömning av vilken typ av rehabiliteringsaktivitet 
som deltagarna ägnade sig åt under tiden i ArbetsDax: ”Arbetsträning”, vil-
ket innebär aktiv rehabilitering med i många fall slutmålet att erhålla ett lö-
nearbete; eller ”sysselsättning” som innebär en rehabilitering med målet att 
ha en daglig sysselsättning med lägre prestationskrav. Här är det viktigt att 
poängtera att kategoriseringen kan ha varierat för den enskilda deltagaren 
under tiden som vederbörande var inskriven i verksamheten. Det kan därför 
finnas en diskrepans mellan deltagarens utsagor och samordnarnas informa-
tion till oss om hur deltagarna har kategoriserats.  

Anna (arbetsträning) 
Anna är i 35-årsåldern och är sambo. Hon är sjukpensionär och säger sig ha 
haft psykiska besvär de senaste 15 åren, men att det var ungefär 3 år sedan 
som hon senast var inlagd på klinik för dessa. I samband med detta var hon 
tid på arbetsterapi i psykiatrins regi, och det var därigenom hon fick kontakt 
med ArbetsDax. I samband med avaktualisering från ArbetsDax slussades 
hon vidare till AMA. Vid intervjutillfället väntar hon fortfarande på en plats 
– en väntetid som kan vara 1-1,5 år. I sin vardag har hon hjälp av vårdperso-
nal som kommer hem och pratar någon gång i veckan, samt hjälper henne i 
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olika myndighetskontakter. Därutöver har hon idag regelbunden kontakt 
med kurator, läkare, samt handläggare på Försäkringskassan. Hon behöver 
fortfarande medicinera för sina psykiska besvär.  

Anna framhåller att det bästa med ArbetsDax utgjordes av stödet för att få 
sysselsättning på dagarna, något som hon har svårt att ordna annat sätt, samt 
den gemenskap som detta kunde bidra till: 

Det var väl just det här att det fanns en möjlighet att hitta på nånting om man nu 
har varit sjuk […] Att man liksom kommer ut. […] Så får man kanske några ar-
betskamrater och den här gemenskapen då. 

Berit (arbetsträning) 
Berit är i 40-års åldern, har tre barn och uppbär halv sjukpension. Innan hon 
kom med i ArbetsDax led hon av panikångest och var sjukskriven för detta. I 
perioder har hon behövt hemhjälp för att klara av tillvaron, då hon på grund 
av sina besvär kunde ha svårt att alls ta sig ut ur bostaden. Hon har haft sam-
talsstöd hos en kurator under lång tid, och det var genom denna kurator som 
hon fick kontakt med ArbetsDax. Hon har varit med i ArbetsDax i flera om-
gångar då de tidigare avaktualiseringarna följts av anställningar som sedan 
upphört efter en tid. Sysslolösheten som följde innebar att hon återinsjuknade 
och att hon småningom kom tillbaka till ArbetsDax för nya rehabiliterings-
försök. Efter den senaste omgången fick Berit en anställning med lönebidrag. 
Denna upphörde dock ungefär ett halvår efter avaktualisering i ArbetsDax 
eftersom hon ånyo blev uppsagd. Vid tiden för intervjun är hon sjukskriven 
på grund av en fysisk åkomma och väntar på en operation. 

Trots att de återkommande rehabiliteringsförsöken inte har lett till någon 
längre tids kontinuitet som arbetande menar ändå Berit att hennes liv har 
blivit ljusare då hon i och med tiden i ArbetsDax har fått ett större självför-
troende. Detta främst genom att hon lärt sig hantera de psykiska besvären: 

[ArbetsDax] var otroligt viktigt [för mig]. I och med att man hade tider att passa 
och man liksom var tvungen att ta sig ut. Det var ju liksom det som gjorde att 
man började ta sig ut och sånt, va. Så att det var en räddning helt enkelt. […] Jag 
trodde aldrig att man skulle komma över det här med paniken å lära sig att be-
härska den. Man tänkte liksom ”Nej, jag kommer aldrig kunna börja jobba igen – 
jag kommer att få vara hemma”. Men allt förändrades till det bättre! 

En annan faktor som har bidragit till tillfrisknandet är, enligt Berit, att hon de 
senaste tre åren har medicinerat mot de psykiska besvären. 

Carin (arbetsträning) 
Carin är i 50-årsåldern, arbetade tidigare som sjuksköterska och blev till att 
börja med sjukskriven på grund av fysiska åkommor. Hennes problembild 
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var emellertid något mer komplicerad, då hon sedermera gick sjukskriven 
under fem år på grund av stressrelaterade besvär och depressioner. Hon kom 
i kontakt med ArbetsDax genom sin samtalsterapeut och var med i Arbets-
Dax i 1,5 år. I Carins fall ledde arbetsträningen till en fast anställning. Vid in-
tervjutillfället arbetar hon deltid om ungefär 75%. 

Carin menar att terapeutiska samtal och ArbetsDax har betytt oerhört 
mycket för hennes rehabilitering och hon tillskriver dem en stor del i att hon 
idag mår så pass bra som hon gör: 

 [ArbetsDax] var ett sätt att komma tillbaka, att befinna sig i verkligheten på nåt 
sätt. Och samtidigt att jag fick tillåtelsen att befinna mig där jag var, och att 
[samordnaren på ArbetsDax] fick mig också å se mina resurser. Hon fick mig å se 
mina resurser å bara det att nån annan som ser dom, som egentligen inte känner 
en, det gör också att när man börjar reflektera över det så kan man också själv bör-
ja tänka. För jag fick i alla fall tankar som gjorde att jag började titta på mina re-
surser. Så det var jätteviktigt. Viktigare än jag fattade då egentligen, meddetsam-
ma, för då egentligen så hade jag ju inte lust med nånting. Jag ville ju inget. Så 
jag är jätteglad att jag kom dit. 

Idag har inte Carin kvar depressionerna, behöver inte medicinera mot besvä-
ren och upplever sig själv leva ett aktivt liv. 

Dagnhild (sysselsättning) 
Dagnhild är i 45-årsåldern, är skild och har två barn. Innan ArbetsDax hade 
hon gått arbetslös i drygt två år, och det var genom Arbetsförmedlingen som 
hon fick kontakt med ArbetsDax. Hon mådde dåligt på grund av att vissa 
privata relationer inte fungerade så bra. Detta illamående förvärrades av att 
gå utan arbete. Efter tiden i ArbetsDax har hon haft jobb, men inget varaktigt. 
Vid intervjutillfället är hon ånyo arbetslös och tycker att hon har en dålig 
kontakt med Arbetsförmedlingen eftersom hon upplever att de inte kan hjäl-
pa henne att skaffa ett arbete. 

Dagnhild menar att hon mår bättre idag än tiden före ArbetsDax, att hon 
numera är friskförklarad och håller på att trappa ned medicineringen för de 
psykiska besvären. Hon menar att ArbetsDax bidrog till ett bättre självförtro-
ende i samband med sökandet efter arbete: 

[Jag blev starkare av ArbetsDax] tycker jag nog, att jag blev. Att man liksom vå-
gar ta itu med saker mera, att man vågar söka jobb. Att det inte är så komplicerat 
som man trodde från början kanske, med pappersarbete och så vidare. 

Dagnhild är dock fortfarande i behov av kommunalt boendestöd för att klara 
vissa vardagliga rutiner. 
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Erika (sysselsättning) 
Erika är en ensamstående kvinna i 50-årsåldern. Hon blev förtidspensionerad 
i slutet av 1980-talet och fick ungefär tio år senare en psykiatrisk diagnos, 
men har alltid klarat sig utan medicin för de psykiska besvären. Erika tog 
själv kontakt med ArbetsDax efter att ha sett en broschyr om dem på en psy-
kiatrisk mottagning och var därefter inskriven i verksamheten i ungefär 1,5 
år. Vid tiden för intervjun framstår hon som något uppgiven då tiden i Ar-
betsDax inte ledde fram till någon anställning, och att det som för henne 
framstod som en aktiv rehabilitering inte blev särdeles lyckat. Erika menar 
att hon står utanför samhället i den bemärkelsen att det är svårt att få halv-
tidsjobb samt att diagnosen och förtidspensionen kan utgöra formella hinder 
för såväl rehabilitering som arbete. Hon konstaterar att de olika rehabiliter-
ingsaktörerna inte är till någon större nytta för henne, utan hon är inriktad på 
att söka sig fram själv för att få anställning utifrån egna arbets- och utbild-
ningsmeriter.  

Erika menar att tiden i ArbetsDax ändå har bidragit till att göra henne 
starkare, att hon blivit mera beslutsam i sökandet efter arbete. Hon har ändå 
till viss del fått pröva sin förmåga och har fått viss bekräftelse på att hon kan. 
Även om erfarenheterna från arbetsträningen inte framstår som särdeles po-
sitiva i hennes utsagor, gör hon intryck av att ha mycket egen vilja och styrka: 

Jag blev så arg [på handledaren efter avslutad arbetsträning] så att jag ringde 
runt till [ett antal presumtiva arbetsgivare]. [Det var något positivt] att jag reage-
rade så. Det leder alltid till något. Men jag hade ju redan en viss självsäkerhet, jag 
visste ju vad jag kunde. 

Filip (arbetsträning) 
Filip är i 30-årsåldern, lever tillsammans med sin sambo och har två yngre 
barn sedan ett tidigare förhållande. Tidigare levde han ett mycket aktivt liv 
och drabbades av flera olycksfall. På grund av den panikångest han fått efter 
detta har han under flera år inte kunnat arbeta kontinuerligt och därför gått 
arbetslös under långa perioder. När a-kassedagarna började ta slut blev kon-
takten med ArbetsDax en desperat åtgärd eftersom han vägrades sjukskriv-
ning. Vetskapen om att ArbetsDax fanns fick han av en arbetspsykolog på 
Arbetsförmedlingen. I och med att han var inskriven i ArbetsDax kunde han 
få en ny omgång a-kassedagar och på så vis klara sin försörjning. Han var på 
två olika arbetsträningsställen, där det andra bidrog till beslutet att hoppa av 
från ArbetsDax. Detta dels beroende på att han upplevde arbetsmiljön som 
direkt olämplig för honom, dels att han inte fick byta arbetsplats. Han kände 
sig tvungen att ”gå vidare”, att ArbetsDax inte kunde erbjuda honom något 
mer. Vid intervjutillfället studerar han på högskola och har ingen kontakt 
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med någon rehabiliteringsaktör. Han träffar endast sin läkare – så sällan som 
möjligt. 

Filip säger att tiden i ArbetsDax kan ha bidragit till att göra honom psy-
kiskt starkare, vilket han menar har manifesterats i beslutet att hoppa av 
verksamheten för att istället studera. Han upplever att han vuxit, och menar 
att det blivit så för att han är mogen för det: 

Jag blev starkare på det sättet att… Jag tror att, jag kanske är orättvis nu, men när 
jag blir utsatt för orättvisa eller nåt sånt – då blir jag lite jävlaranamma, att jag 
skall minsann visa dem att jag kan klara det här själv ändå. Det är ju inte vitsen 
med ArbetsDax, utan… Det har nog kanske bara blivit så i mitt fall, att det blev 
så där att man vart nästan lite utkastad därifrån. 

Så att… Det, det finns, det är både och. Jag slutade av fri vilja samtidigt som jag 
blev tvungen till det. 

Filip uppger också att han idag äter väldigt lite medicin jämfört med tidigare, 
vilket till stor del beror på att han funnit att han har en fysisk åkomma som 
bidragit till hans psykiska besvär. Genom att medicinera för denna åkomma 
har han i princip blivit kvitt de psykiska besvären och är inte längre i behov 
av någon psykofarmaka. 

Gustav (arbetsträning) 
Gustav är i 30-års åldern, bor i egen lägenhet och är särbo. Han kom till verk-
samheten via psykiatrins arbetsterapi och var inskriven i ArbetsDax under 
1,5 år. Innan dess hade han gått arbetslös i 1,5 år och detta bidrog till en stark 
ångest som emellanåt föranledde att han blev inlagd på psykiatrisk klinik. 
Vid tiden för intervjun har Gustav ett arbete på heltid, vilket blev resultatet 
efter tiden i ArbetsDax då han arbetstränade på samma ställe. Han hoppas 
och tror att det kommer att bli en tillsvidareanställning inom kort. Jobbet 
upptar en stor del av hans liv och bidrar till att han inte så ofta kan ägna sig 
åt något aktivt fritidsintresse. Däremot går han ofta och beskådar olika id-
rottsevenemang i staden. 

Gustav menar att arbetsterapin och ArbetsDax var startpunkten för en po-
sitiv utveckling i livet, även om det funnits vissa bakslag såväl under tiden i 
ArbetsDax som efter att han avaktualiserats där. Han säger sig ha blivit såväl 
starkare som piggare jämfört med tiden innan ArbetsDax: 

Ja, det är klart eftersom man, ja, vart ju starkare och, ja, man orkade mer och pig-
gare är man ju. Så att det är klart, det är stor skillnad [jämfört med tiden innan 
ArbetsDax]. 

I intervjun framstår Gustav som tillfreds med tillvaron och arbetets betydelse 
för välbefinnandet blir påtaglig i hans utsagor. Idag har han ingen kontakt 
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med någon rehabiliteringsaktör utöver läkarkontakt eftersom han fortfaran-
de behöver medicinera för de psykiska besvären. 

Hasse (arbetsträning) 
Hasse är i 60-årsåldern, är gift och har såväl barn som barnbarn. Efter lång tid 
inom sitt tidigare yrke drabbades han under 1990-talet av utbrändhetssymp-
tom, vilket bland annat bidrog till panikångest och en ökad känslighet mot 
stress. I samband med detta hade han kontakt med psykolog, läkare och För-
säkringskassan och det var genom dessa aktörer han fick kontakt med Ar-
betsDax. Han arbetstränade i ArbetsDax regi i 1,5 år. Vid tiden för intervjun 
har Hasse en fast halvtidsanställning på det ställe han tidigare arbetstränat 
och han studerar därutöver på Komvux.  

Hasse ordnade det mesta själv kring den arbetsträningsplats som han fick 
via ArbetsDax, men är uppmärksam på att det kan finnas andra individer 
som behöver betydligt mera stöd eftersom de kanske inte har den arbetslivs-
erfarenhet som han har. 

Jag tyckte [ArbetsDax] var jättebra. Men, alltså… Om vi förutsätter att det inte 
skulle handla om mig, alltså om jag hade vart en vanlig människa med kon-
taktsvårigheter, alltså… Nu har jag haft en yrkesroll å har tagit kontakt med folk. 
Så för mig var det inget problem, men jag måste ju också se om jag hade vart en 
annan, då hoppas ju jag att de ställer upp på ett annat sätt med dem, va. 

Idag klarar han sig utan medicin för de psykiska besvären, medicin som tidi-
gare har bidragit till besvärliga biverkningar. Just medicineringen är något 
som framkommer ofta i intervjun, då han uppfattar det som att ”systemet” 
alltför lättvindigt vill medicinera bort problemen snarare än att hitta lämpliga 
former för främst den sociala rehabiliteringen. 

6.1.2 Kritiska händelser i rehabiliteringen 

Vi har valt att presentera deltagarperspektivet genom att redogöra för de hu-
vudsakliga faktorer som vi vid analys av deltagarnas utsagor kan karaktäri-
sera som väsentliga för deras rehabiliteringsprocess, utifrån vad vi kallat 
”kritiska händelser”. Detta perspektiv består till stor del av sådant som delta-
garna har kunnat förknippa med tiden då de deltog i ArbetsDax, men också 
sådant som framkommit som väsentliga händelser tiden före och efter Ar-
betsDax. Denna utgångspunkt står åtminstone på två argumentativa ben. 
Dels är de teman som framkommer i huvudsak av retrospektivt slag, vilket 
medför att precisionen i utsagorna av minnesmässiga skäl inte alltid är fullt 
tillräknelig. Dels utgör inte ArbetsDax en kontextuellt isolerad företeelse för 
deltagarna - varför det i vissa fall kan ha varit otillräckligt, för att inte säga 
omöjligt, att redogöra för väldigt specifika detaljer utan att se till samman-
hang och helhet. Tillsammans bidrar detta å ena sidan naturligtvis till vissa 
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tolkningssvårigheter för vår del. Å andra sidan menar vi att det också gör vår 
redogörelse något mera fruktbar eftersom ArbetsDax betydelse för deltagar-
nas nuvarande situation är det som står i fokus. 

Målgrupp och självbild 
I intervjuerna med deltagarna framkommer hos flera en osäkerhet om de till-
hörde ArbetsDax målgrupp eller ej. Den självbild som deltagarna haft kan 
framstå som väsensskild från den bild de har av målgruppen. Någon var 
rädd att hamna bland ”efterblivna”, en annan ville över huvud taget inte be-
teckna sig som ”psykiskt sjuk” och än mindre behandlas som en sådan i sam-
talen med samordnaren. Detta medan en tredje menar att hon egentligen har 
rehabiliterat sig själv efter tidigare psykiatrisk terapi och därför inte var i nå-
got behov av det stöd som ArbetsDax kunde ge, utöver möjligheten till ar-
betsträning för att därigenom få ett jobb.  

Första tanken var ju då att man vart placerad liksom med såna som är efterblivna, 
va. Det var liksom första tanken att man liksom ”Nej, jag tänker inte vara bland 
såna”. 

Det är så här att jag har väl egentligen rehabiliterat mig själv på sätt och vis. Jag 
har gått på psyket tidigare. […] Först pratade jag med en [samordnare] i telefon. 
Men då tyckte jag inte att det var så bra det de kunde erbjuda [på ArbetsDax]. Så 
jag väntade ett tag till, sen tog jag kontakt igen. Och jag fick en tid. Så gick jag 
ned dit, och då sa hon det här då att hon var inte helt säker eftersom jag [hade en 
psykiatrisk diagnos]. Det hade jag ju talat om. Det skulle hon ta reda på, så skulle 
jag få en ny tid i så fall. Hon skulle ringa mig, och så blev det också, att hon ringde 
mig. Jag fick vara med. 

Jag är ju inte psykiskt sjuk, och så där, tyckte jag. Men, på nåt vis så… […] Det 
gick inte att kommunicera ibland [med samordnaren på ArbetsDax]. Men för det 
mesta gick det bra, tycker jag. Men det är ju för att jag är en ganska stark person-
lighet och… vågar säga vad jag tycker. Och det verkar som att det är ju inte alltid 
bra. Fast man är där för ens egen skull, så ska man ändå inte tycka så mycket 
ibland utan man ska bara göra. För det är lättast för deras jobb då. 

Gemensamt för flera av dem som inte identifierat sig med målgruppen ”psy-
kiskt funktionshindrande” är att de tycks ha varit tämligen självgående un-
der tiden i ArbetsDax. Enligt vad de själva uppger ordnade de själva sina ar-
betsträningsplatser och har, trots ibland vissa besvär, klarat sig på arbetsplat-
serna utan så mycket stöd från samordnarna. 

Förväntningar 
För de deltagare där självbilden och bilden av ArbetsDax ”egentliga” mål-
grupp överensstämde dåligt, innebar det att förväntningarna inte heller 
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överensstämde med verksamheten. Det samma gällde för dem som kategori-
serats som ”sysselsättning”, men själva uppfattat sig som ”arbetsträning”. 

Sammantaget handlar det om förväntningar på att få ett arbete efter tiden 
i ArbetsDax. För att nå dit efterlyser man ett större samarbete mellan de olika 
rehabiliteringsaktörerna, eller andra arbetsmetoder på ArbetsDax: Att det 
finns ett antal ”färdiga platser” hos olika arbetsgivare som deltagarna kan 
göra studiebesök på för att sedan bestämma var de vill arbetsträna. I detta 
sammanhang poängteras tidsaspekten, att väntan på sysselsättning bidrar till 
de psykiska besvären och att kön till ArbetsDax således kan ha inneburit att 
dessa förvärrats.  

Förväntningarna var väl att man skulle få ett arbete. Men man hade ju inga ga-
rantier för det. Å det blev ju inte så. 

Min föreställning av ArbetsDax var ju den att där skulle man då kunna få hjälp 
med att gå på möten, alltså, man skulle få hjälp och träffa nya företag som man 
kanske skulle börja jobba på så där. 

[ArbetsDax] skulle egentligen ha haft en 5-6 företag å sagt till mig ”Ja, vi har 5-6 
företag här som… Vad kan va intressant för dig?”. Å de hade gärna, de kunde ha 
gjort en sightseeing med mig och åka ut å titta på de här ställena. […] Nu tog ju 
jag de besluten. För min del tog jag ju det beslutet själv, va, alltså rannsakade mig 
i huvet å så där. […] För all väntan, när du mår dåligt… Det är samma sak när 
man pratar, när man ska gå, träffa läkarn för sjukbidrag eller nåt sånt där. Det är 
samma när det är ArbetsDax. Då vill man att det här ska ske så jäkla fort, va, för 
annars mår man så jäkla dåligt i de här väntans tider, va. 

Samordnarna 
Kontakten med samordnarna på ArbetsDax framstår som en viktig faktor för 
deltagarna. Bemötandet har varit uppskattat och det var en trygghet att ha 
kvar kontakten med samordnarna under tiden i arbetsträning. De flesta del-
tagare verkar ha haft förtroende för och tillit till samordnaren och har där-
med vågat vara ärlig och kritisk - man har känt sig accepterad för den man 
är. Därutöver nämner flera att de uppskattat samordnaren som person. Sam-
tidigt framställs samordnarna som hjälpsamma, att de ställde upp på delta-
garna och exempelvis skötte en del av kontakterna med andra rehabiliter-
ingsaktörer. 

De var väl jättetrevliga hela tiden allihopa då. Jättetrevliga å alltid glada. […] Jag 
[tror det] är viktigt att man ändå fortfarande har kontakten eftersom det är de ock-
så på nåt vis som tar hand om en också på ArbetsDax och så. Om inte en arbets-
plats skulle fungera för mig då, så man kan gå tillbaka å söka vidare efter nåt an-
nat ställe då. 
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De ställde upp så otroligt. Man kunde i princip, om man mådde dåligt och sånt, 
va, man kunde ringa när som helst. […] De har ställt upp otroligt mycket. Jag sä-
ger att utan dem hade inte jag klarat mig där jag är idag. Och de hjälpte ju mig att 
komma ut i arbetslivet å liksom var det så att man inte klarade av att komma ner 
på de mötena man hade därnere då så kunde man alltid prata med dem i telefon å 
man kunde vara både glad å ledsen när man kom dit å liksom, ja, kunde vara sig 
själv helt enkelt. Så att de har varit otroligt gulliga därnere. 

Personligen så tror jag nog att det ibland är bra om man får en bra kontakt så man 
känner att man vågar vara öppen med den person som man träffar. Det tyckte jag 
var bra för jag fick, det kändes som att jag, att jag kände förtroende för [samordna-
ren på ArbetsDax] å på så vis så vågade jag vara mycket mera ärlig å kanske vara 
mera kritisk till saker å ting. […] Jag gillade henne väldigt mycket som person och 
hon hade sånt enormt tålamod för jag kunde ju, jag kände mig ibland så gnällig å 
såg så negativt på saker å ting. Men då lyfte ju hon mig så jag kände mig ju 
mycket mer gladare och piggare efter det. […] Hon lät mig vara, hon lät mig be-
finna mig där jag var. Å det tycker jag är så fantastiskt. Hon gav mig tillåtelse att 
befinna mig där å på så sätt så kunde jag ta mig ur det. 

Det var ju det att hon var ju väldigt hjälpsam, hon försökte ju verkligen. Och sen 
att, ja, hon trodde på mig, hon utgick ifrån mina förmågor. […] Bemötandet var 
ju alltid bra, hon var trevlig som person. 

Hon har hjälpt mig mycket. Så därför tycker jag om henne. Hon är bra. Hon är 
trevlig, liksom, privat också. Eller, ja, rolig person. […] Sen hjälpte hon mig att 
fylla i papper till Försäkringskassan och så vidare, ja, det som jag inte förstod 
och… Hon var duktig på det där, så hon hjälpte mig med det… Det är tack vare 
henne som att liksom, att det kom igång det här med arbete och så vidare då. 

Samordnarna har för flera deltagare också haft en betydande roll som sam-
talsstöd för att komma vidare i rehabiliteringsprocessen. Det kan då ha hand-
lat om hur deltagare med samordnares hjälp har lärt sig tankemässiga tekni-
ker för att hantera ångest- och panikartade situationer i vardagslivet, eller för 
att över huvud taget se en struktur av vem man är och vad man kan. Detta 
framstår som särskilt tydlig för de deltagare som under tiden i ArbetsDax har 
omformulerat sina målsättningar och därigenom bytt inriktning, vilket kan 
exemplifieras med att deltagaren blir allt villigare att prova arbetsträning 
som vederbörande tidigare inte har kunnat tänka sig eller att vederbörande 
bytt slutmål för rehabiliteringen. En deltagare berättar om att hon fyllt i en 
enkät i samband med att hon aktualiserats och avaktualiserats i verksamhe-
ten. Detta gjorde att hon vid avslutet med tydlighet kunde se förändringar 
som ägt rum under tiden de varit deltagare.  

När jag vart sämre igen då, å sånt va, ja, då hoppade [ArbetsDax] in och så stod 
de där och stöttade mig och liksom talade om ”Det här klarar du, och det här fixar 
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du” å lärde mig då liksom att prata med mig själv i huvet på nåt sätt då när det 
här med ångesten å det kom. […] [Det var] ArbetsDax som lärde mig liksom att 
ta itu mä’t istället för å liksom skjuta undan det. Så självförtroende och humöret, 
liksom allt, har blivit bättre. Jag har blivit gladare liksom. Ja, allting är mycket lju-
sare.  

Vi [gjorde] ett avslut därnere [på ArbetsDax] å då fick jag även fylla i enkäter å 
liksom svara på samma frågor som jag hade svarat på när jag började där. Vart 
man låg, på vilken nivå då. Å sen när jag hade svarat på dem då när vi gjorde det 
här avslutet å jämförde så var det ju sån otrolig skillnad på liksom hur jag hade 
jobbat mig upp med deras hjälp då ifrån att liksom att inte ha klarat nånting. Så 
att det var väldigt… Jag var nöjd med mig själv. […] Det var [frågor om] hur jag 
klarade av arbetslivet nu och hur jag liksom tog mig ut nu, om jag klarar av å gå 
ner på stan själv å liksom hur jag hanterade stressiga situationer å, ja, lite så här 
alltmöjligt då. Å hur man liksom kunde hantera ångesten och paniken. Så att all-
ting var ju nästan nu uppe i 100 % mot när jag började, för då kanske jag klarade 
av 5 %. 

Det var precis vad jag behövde egentligen. Vända på saker å ting å få ur mig det 
negativa. För så länge det ligger, låg där å skvalpa, […] Det var alltså som en stor 
jädra sudd, så fick jag ju ur mig det. […] Jag skrev ner mycket utav mina tankar, 
vad som väcktes. Dels vad som väcktes i terapin förstås, samtalsterapin, å sen ock-
så den här kon… det här sättet där man jobbar med den yttre delen på nått sätt. 
För jag jobbade både med den yttre å den inre delen, å det väckte ju väldigt mycket 
tankar å känslor som jag försökte få lite struktur på. […] Det här med hur jag 
kunde börja jobba med mina tillgångar, mina resurser som jag inte såg överhu-
vudtaget till slut i det här töcknet som jag befann mig i. 

Det som var bra, det var väl egentligen att man fick veta lite mer om sig själv. 
Vem man är, och försöka ta fram vad jag egentligen ville, åt vilket håll jag skulle 
gå åt. […] Annars hade jag nog inte hoppat på den här utbildningen. Det var väl 
egentligen lite grejer som inte blev som jag trodde då, om man säger. Jag tänkte 
mer att jag skulle ut i arbetslivet, men… Men som sagt var, jag behövde också en 
utbildning och… Jag testade det helt enkelt och det känns bra än så länge. Så får 
man jobba sen, när man har gått klart. 

I andra fall har inte samtalsstödet utgjort ett lika bidragande moment för pro-
cessen. För dessa deltagare tycks inte resultatet av verksamheten i ArbetsDax 
ha krönts med samma påtagliga känsla av framgång. Det kan exempelvis 
handla om att deltagarens önskan att finna en viss typ av arbetsträningsplats 
har varit svår att realisera för samordnaren och därför har väntetiden på en 
arbetsträningsplats blivit lång. Det kan också vara bidragande till att deltaga-
ren upplever att ArbetsDax, tillika andra aktörer, inte kan vara till någon 
större nytta i sökandet efter arbete. Men det kan också handla om fall där del-



Centrum för Välfärdsforskning 

 46

tagarna framstår som tämligen nöjda med sin tillvaro eftersom tiden i Ar-
betsDax resulterade i anställning. Här kan det dock vara så att de upplever 
en viss utsatthet i dagsläget, då de är beroende av att kunna behålla sina nu-
varande jobb eftersom de har fått dessa under de premisser som gällde för 
tiden i ArbetsDax. Skulle deras anställning hotas, ser de en utväg i att åter-
komma till ArbetsDax för att hitta nytt jobb. I ett sådant läge kan dock väntan 
i kön till ArbetsDax vara psykiskt tärande, då dessa deltagare har understru-
kit hur sysslolösheten har varit en utlösande faktor till illamående. 

Samordnarnas engagemang ute på arbetsträningsplatserna har också be-
rörts. Även om erfarenheterna av detta varierar är de röster som framkom-
mer särskilt framträdande för de deltagare som kategoriserats som ”syssel-
sättning”. Det kan handla om att man tyckte att samordnarna borde ha enga-
gerat sig mer, att man mer eller mindre kände sig övergiven på arbetsträ-
ningen. I något fall hade kontakten med arbetsplatsen förmedlats via en tred-
je part (psykiatrin), och detta bidrog till synes till att samordnaren aldrig be-
sökte arbetsplatsen och inte heller träffade handledaren.  

I början var det nog en gång i månaden, eller nånting sånt där. Å sen kom de ju 
liksom… Ja, de kollade av med företaget, å vi satt å prata, ArbetsDax, jag åsså fö-
retaget då. Om de var nöjda, å… […] Fem minuter, jag kanske fick nån minut 
innan, eller nån minut efter… ibland. Det var grejer jag tyckte [samordnarna] 
skulle ha tagit upp där. 

Det enda som jag hade, det var väl när jag var sjuk att jag fick ringa å tala om det. 
Det var väl det enda. Annars så var det ingen som kom å liksom mötte mig eller 
frågade hur jag hade det på arbetsplatsen eller nåt sånt. Det var ingenting sånt. 
Det hade jag velat, [att de] liksom tog reda på hur man mådde, hur det var. Om 
det hade uppstått problem då hade man fått ta itu med dem själv. Å det tycker inte 
jag var riktigt rätt om man säger då utan, för det var ju under deras ansvar. Det 
var lite synd. Så det klaffade inte riktigt. 

Vi pratade om det jag och [samordnaren på ArbetsDax]. Och det var kanske så att 
vi skulle ha gjort saker annorlunda. Vi skulle ha stått på oss om att hon kom ut 
och kanske [besökt arbetsplatsen]. Att vi skulle ha stått på oss, och det höll [sam-
ordnaren] med om, att vi skulle ha stått på oss om det där. Att hon skulle ha 
kommit upp. Det var meningen att man åtminstone hade kunnat träffa [handle-
daren]. Och det skulle vi ju absolut ha gjort. Så det kan ju hända att det hade vi 
kunnat ha gjort lite annorlunda, när vi höll på… Å även [samordnaren på Ar-
betsDax] då, som jag tycker att hon borde ha kommit upp nån gång på arbetsplat-
sen. […] [Samordnaren och handledaren] träffade aldrig varann. 

Arbetsträningen 
Arbetsträningen framstår som en viktig erfarenhet för flertalet deltagare. Be-
hållningen har då i huvudsak varit att få träffa många olika människor, att ha 
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trevliga arbetskamrater, att bli accepterad som en kollega och att känna sig 
behövd. Detta tycks i de flesta fall ha varit viktigare än arbetsuppgifterna i 
sig. 

Det var väldigt trevlig personal, jättetrevliga tjejer och så. Men själva arbetet? 
Nej, jag skulle nog inte kunna tänka mig [att fortsätta med det]. 

Man fick gå ut och äta med personalen, vilket jag tyckte var mysigt för de liksom 
accepterade en. Från början så vare liksom så här att ”Men hjälp kommer det en 
elev?”, liksom. ”Nej vi vill ju inte ha några elever, vad ska vi ha henne till?” Å då 
sa de så här sen när dom hade sett att man kunde saker: ”Va? Du kan ju!”, sa de 
då till mig. Det var de ju jätteförvånade över. ”Jaha”, sa de liksom. Så då tyckte 
de, att då blev jag accepterad bland personalen på ett annat sätt. […] Det har jag 
varit med om förut. Inte bara här utan på andra arbetsplatser. Att man som elev 
får en stämpel å då liksom så ska man behandlas på ett speciellt sätt, man ska lik-
som göra skräpjobben å inte se verkligheten som den är, för det är inte bara skräp-
jobb. […] Det är lika viktigt för mig som för dem att man får en nyanserad bild, 
liksom. [Det är] viktigt att de vet om det. Jag tror att det är många som inte tänker 
så, de tycker att man bara är en börda för dem. Men det behöver inte vara så.  

Så fort man liksom inte skulle komma någon dag, så ringer det hundra gånger. 
[…] Så man vart ju faktiskt lite populär. 

När man började där, jag hade ju liksom ingenting, inga krav alls. Behövde inte 
gör ett dugg. Det var ju liksom snacket, då. Men jag vill göra något, alltså… Å då 
gör man ju liksom det. I alla fall jag. Jag gör det, brukar jag säga, jag gör det som 
ingen annan vill göra. Då finns det alltid jobb, va. 

Vad som också har framkommit som en viktig faktor för deltagarna är huru-
vida de upplevt att de har kunnat påverka förhållandena för arbetsträningen 
eller ej. Detta kunde gälla möjligheten att byta arbetsplats om de inte trivdes 
där de hamnat, men kanske i ännu högre grad möjligheten att påverka ar-
betstid och arbetsinnehåll. Att inte känna för stora krav från arbetsgivaren 
eller från rehabiliteringsaktörer och att kunna stanna hemma dagar man 
mådde särskilt dåligt. Att successivt utöka arbetstiden allteftersom den egna 
förmågan tillät det. Men också att arbetsgivaren å sin sida kunde stå för en 
kontinuitet: I ett fall ledde arbetsträningen till en säsongsanställning, vilket 
bidrog till månader av sysslolöshet och därmed återkommande psykiska be-
svär. Bristande kontinuitet i den anställningsform som följde på arbetsträ-
ningen bidrog således till att denna deltagare återinsjuknade.  

[Jag pratade med samordnaren] om det var nånting jag inte trivdes med eller om 
jag [ville] sluta eller byta arbetsplats å så… […] Det som också var bra [med Ar-
betsDax var att] man får ju, man kanske börjar lugnt från början så att man kan-



Centrum för Välfärdsforskning 

 48

ske går 3 dagar i veckan och sen bara 4 timmar om dan och sen får man liksom öka 
upp det där också. Så att man känner att man orkar. 

Å liksom göra, ja, arbetsträning då där man inte hade nån press på sig. Att liksom 
mådde du dåligt en dag, va, så var du inte tvungen att gå dit. Utan du kunde vara 
hemma då å liksom arbetsgivarn kunde inte ställa några krav på dig. Du var där 
om du liksom kände för det och mådde bra, va. Men så var det ju det liksom när 
du började själva arbetsträningen där då de gjorde ju också att du mådde bättre 
och bättre eftersom du kom ut i det sociala livet igen. […] [Det var viktigt med 
frivilligheten] det var det för att då liksom om du kände det här tvånget så fram-
kalla ju de ångesten, va, att ”jag måste klara det här, jag måste klara det” och ju 
mer du tänkte så desto mer framkallade du din ångest. […] Det var jätteskönt så 
du kunde slappna av på ett helt annat sätt då. 

Jag hamnade på en arbetsträning som absolut inte passade mig, och… Då kändes 
det som att ArbetsDax inte riktigt förstod att det inte passade mig för att… Ja, de 
tyckte väl att jag kunde ge det en chans mera, men jag mådde väldigt dåligt av 
det. Det var kallt, jag fick ont i ryggen och så vidare. […] [Jag ville byta arbets-
plats] många gånger, men jag fick inte mer eller mindre. Det gick inte. […] Det 
var väldigt svårt. Det gick inte att kommunicera ibland där [med samordnaren]. 

Det är klart att det är jobbigt när man ju är borta från augusti till februari. Det är 
ju ganska lång tid, så att, ja, det vart inte så roligt, faktiskt. […] Jag sa att jag mår 
jättedåligt, och så vidare. Sen fick vi tillsammans gå till facket och… ja, berätta 
hur det var och så vidare… Sen, ja, det gick till slut. 

Handledarna 
Tidigare utvärderingar av ArbetsRo och ArbetsSam har pekat på handledar-
nas betydelse under arbetsträningen. Detta framkommer även i vårt material 
som en väsentlig faktor för deltagarna. Handledarna tycks fylla en viktigt 
funktion för att deltagarna ska känna sig trygga på arbetsplatserna. Exempel 
på detta är att en deltagare kände trygghet i att handledaren och arbetsgiva-
ren kände till hennes problembild. Det gjorde att hon inte behövde låtsas att 
hon mådde bra när hon inte gjorde det. När hon fick en ny arbetsgivare som 
inte visste något om hennes bakgrund upplevdes det stressande eftersom 
hon då försökte dölja sina problem. Andra deltagare har mer negativa erfa-
renheter av sin kontakt med handledarna. För en del har det handlat om att 
inte ha fått ta tillräckligt stort ansvar för arbetsuppgifterna, trots att de anser 
sig klara av det. För några har bemötandet från handledaren upplevts som 
kränkande, att denne såg ned på deltagaren eller på annat sätt uppträtt opas-
sande. I andra fall saknades handledare över huvud taget vilket kunde bidra 
till ett beroende av samordnaren i vissa frågor som uppstod på arbetsplatsen. 
Detta medan ytterligare någon har försökt lösa problemen på egen hand, 
trots stora psykiska besvär. 
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Det var nog också det att jag kunde tala om för dem det här med paniken och när 
arbetsgivarn visste om det å då kunde man, liksom… Om du kände då att du hade 
kanske en panikattack på gång å sånt där, va, att man säger ”Du, jag mår inte rik-
tigt bra, va”. Då kunde man gå in i fikarummet då och sätta sig där då och liksom 
ta det lite lugnt och sen gå ut igen, va. Det var bara på mitt andra, nej, första job-
bet när de bytte ägare efter ett år… De nya ägarna visste ingenting om det här, de 
visste bara att jag hade lönebidrag. Så där var det lite jobbigt och då försökte du 
dölja det, va, och arbetsgivarna tyckte, att där fick du inte den kontakten, va. Så 
du ville inte öppna och berätta då, liksom. 

[Handledaren] menade att jag var bra på individuella saker, men hon hade inte 
gett mig chansen. […] Och jag talade om det här för [samordnaren på Arbets-
Dax]. Då sa hon att de är så rädda för att de får inte lämna nån ensam, som, ja, 
kommer från ArbetsDax och går och arbetstränar. Men jag tyckte ju, att det var 
lite överdrivet i alla fall. De borde ha känt mig vid det här laget, det hade varit 
skillnad om det hade varit i början. […] Jag hade ingenting emot [arbetsuppgif-
terna], det gick hur bra som helst. […] Jag frågade henne sen, man kan ju ha dem 
som referenser om man går vidare. […] Men hon dömde ut mig när jag frågade 
henne […], då lät det ungefär som att hon talade med någon som hade [en psyki-
atrisk diagnos], som någon som hade läst någon enkel sån här instruktionsbok. 
[…] Men hon trodde antagligen att hon beskrev någon som hade [den psykiatriska 
diagnosen]. Så därifrån tar jag inga referenser, utan jag har ”glömt” att jag har 
varit där, så att säga. 

[Handledaren] var jättetrevlig först gången. Sen vart han, när [samordnaren på 
ArbetsDax] hade gått därifrån, så var han en helt annan person. […] Han visade 
sig vara ganska falsk. Så att det funkade ju inte för fem öre. Första gången var han 
hur trevlig som helst, och sen när jag väl kom dit och skulle börja så…  

Det fanns inte [någon handledare]. Man tänkte faktiskt inte så mycket på, man 
ville ju liksom visa här att, ja, att man kommer in å, vad cheferna säger, och så vi-
dare, så det… Jag tänkte faktiskt inte så mycket på det då, nej. Men jag tyckte det 
gick bra i alla fall, så… Men det hände faktiskt ibland, om jag inte visste eller 
undrade nånting, då fick jag ringa till [samordnaren på ArbetsDax]. 

Så jäkla dåligt som jag mådde innan jag liksom landade på det här företaget. Det 
kanske tog en månad… Ja, innan man liksom landade och kom in där, va. Då hade 
man ju liksom gärna haft nån å stöd sig till, eller fråga… 

Samverkan 
Flera deltagare berör samverkan mellan olika rehabiliteringsaktörer, såväl 
under tiden i ArbetsDax som efter att de avaktualiserats från verksamheten.  

En deltagare visar på att samverkan mellan ArbetsDax och Arbetsförmed-
lingen kunde lösa de försörjningsproblem som deltagaren hade i samband 
med att vederbörande kom till verksamheten. Detta förutsatte att handlägga-
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ren på Arbetsförmedlingen var flexibel och till en del frångick regelverket 
genom att bevilja bidrag som han utan ArbetsDax inte skulle vara berättigad 
till. Å andra sidan menar denna deltagare att grunden för den uppkomna 
situationen bestod i bristande samverkan i att läkare inte ville sjukskriva ho-
nom.  

Andra deltagare har också erfarenheter av bristande samverkan. En delta-
gare menar att en tydligare samverkan mellan ArbetsDax, Arbetsförmed-
lingen och Försäkringskassan skulle öka möjligheterna för henne att få ett 
lönearbete, till skillnad från de ”sysselsättningar” som blivit resultatet. Detta 
medan en annan deltagare pekar på bristande samsyn mellan honom, ar-
betsgivaren och rehabiliteringsaktörerna när det gäller arbetstiden. Deltaga-
ren själv och arbetsgivaren ville ha något flexibla arbetstider, beroende på de 
arbetsuppgifter som fanns. Att arbetstiderna, så att säga, skulle vara mer an-
passade till ”verkligheten” då det ändå fanns en potential i arbetstränings-
platsen att bli en fast anställning efter avaktualisering på ArbetsDax. Här 
framstår det som att rehabiliteringsaktörerna varit mer regelbundna och haft 
en tämligen rigid syn på hur mycket han skulle arbetsträna varje dag.  

Ytterligare en annan deltagare fick problem efter tiden i ArbetsDax, pro-
blem som handläggaren på Arbetsförmedlingen och arbetsgivaren försökte 
lösa gemensamt. Fackföreningen på företaget där han jobbade ifrågasatte 
hans rättigheter att arbeta heltid och få ekonomisk ersättning från såväl ar-
betsgivare som Arbetsförmedlingen. Detta resulterade i att deltagaren fick 
sluta sin anställning, vilket bidrog till en längre tids sysslolöshet och åter-
kommande psykiska besvär. Småningom löste dock arbetsgivaren den upp-
komna konflikten genom att avlöna honom för hela den tid han arbetade. 

Alltså, ekonomiska papper eller nånting innan man börjar på ArbetsDax skall 
man ha klart innan man hoppar in på det. Så att det finns underlag i varje fall, så 
att man vet vad den här personen skall leva utav. Det är viktigt, jätteviktigt. An-
nars blir det som med mig. Då hamnar man utanför så blir det bara skit av allt-
ihopa, rent ut sagt. Man mådde jättedåligt psykiskt av det där, ju. Tyckte jag fick 
jättemycket ångest och det kändes som man gick runt i en mardröm. […] Men jag 
menar, det, det har jag förträngt lite grann för att det var en väldigt jobbig situa-
tion jag hamnade i. Så att jag fick ju Arbetsförmedlingen att ställa upp, fast egent-
ligen var det ju läkaren som borde ha gjort det. Men han tyckte inte att jag var 
tillräckligt sjuk.  

Jag tyckte inte att [ArbetsDax] hade så aktivt samarbete med Arbetsförmedling 
och Försäkringskassan. Och de flesta, det ledde bara till sysselsättning. Utan jag 
tycker att det finns en grupp, att jag var nånstans mellan Arbetsförmedlingens 
vanliga grupper och [ArbetsDax]. Att det kunde finnas en grupp för oss, som ar-
betar då mer, så att man fick söka kanske mer arbete med hjälp av dem. Och att 
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Försäkringskassan blir inblandad, för de var inte speciellt mycket inblandade. Det 
tycker inte jag är så aktivt samarbete med dem heller. 

Det fick jag, tycker jag, förklara många gånger, att ett jobb, om jag gör ett visst 
jobb, å de vill att jag ska göra det färdigt eller om jag är med å bär nånstans eller 
gör nånting. Då kan jag inte säga att ”Du, nej, nu måste jag sticka!”. Jag kanske 
jobbar flera timmar extra ibland, då får jag ta ledigt det efteråt. Å det där, det är 
liksom… Mycket, mycket ventilerande med sjukvården, sjukkassan å ArbetsDax. 
Det där måste man alltså förklara, att, det alltså är inrutat, du ska jobba två tim-
mar, eller tre timmar, eller fyra timmar. Men så fungerar inte livet egentligen. Jag 
menar, alltså… Om jag står å håller i en stege åt nån människa som ska klättra 
där uppe, ”Nu släpper jag stegen, för nu måste jag sticka!”. Så funkar det. Allt-
så… Jag kanske har det där jobbet för att jag liksom, jag kanske fick jobbet förlängt 
för att man var flexibel. Alltså, du som patient, eller kopplad till ArbetsDax… Du 
måste ju ändå få den här människan, tycker jag, att inse att det här kanske är ett 
jobb som kan bli ett jobb för dig, eller annars har nytta av det här om du byter. 
Man måste se möjligheterna i skitjobben, om man säger så. 

[Handläggare på Arbetsförmedlingen] tog över från [samordnaren på ArbetsDax] 
och då var jag liksom, ja, vi pratade om att ”Nä, men nu är det dags å… avsluta”. 
Ja, det pratade vi om och jag förstod ju, ja, hur det går. Man måste liksom gå vida-
re. […] I början var det svårt att komma in [på arbetsplatsen], och liksom, de ville 
att, ja, de liksom skulle anställa mig. Det var ju en [facklig representant på företa-
get] som inte liksom kom överens med Arbetsförmedlingen. Hon var emot att jag 
skulle ut hit och, ja, arbeta för då fick ju jag, ja, liksom betalt både härifrån och sen 
från Arbetsförmedlingen då. Det var facket som sa ifrån. Det var en sex eller sju 
personer, så jag var så arg, så förbannad. Så då fick jag liksom avsluta i augusti 
för tre, fyra år sen, så att säga. Ja, sen vart man hemma, ja, sex månader skulle jag 
tro, innan man började igen. Det var då, liksom, det var då jag började med, det 
vart då jag vart, ja, man vart sjuk och så där då, hamnade till och med på lasarett 
och så där då. Sen tog jag kontakt igen med [handläggaren på Arbetsförmedling-
en] och, ja, och sen med facket då, och till slut gick det ju, ja. Sen så sa chefen att 
nu ser det bra ut, så att säga, när de väl var överens och de hade gått. Då fick jag, 
ja, liksom betalt härifrån till slut då. I början var det ju både från Arbetsförmed-
lingen och… Men sen fick jag betalt härifrån. 

Andra rehabiliteringsaktörer 
Vilka erfarenheter har då deltagarna av andra rehabiliteringsaktörer, och hur 
upplever de att de har blivit bemötta av dessa? Detta kan vara väsentligt att 
illustrera för att ha någon slags jämförelsepunkt i förhållande till bemötandet 
på ArbetsDax. Dessa upplevelser kan också bidra till att kasta ytterligare ljus 
över vissa samverkansfaktorer ur ett deltagarperspektiv.  

Här framkommer att handläggare på Försäkringskassan överlag upplevts 
som tillmötesgående och förstående – att deltagarna inte har upplevt den 



Centrum för Välfärdsforskning 

 52

kontakten som alltför ansträngande eller kravfull. En deltagare menar dock 
att hon vid något tillfälle känt sig kränkt av sin handläggare, vilket å andra 
sidan varit fallet även vid kontakter med exempelvis psykiatrin. Det som 
kränkte henne var att hon tyckte att hon blev behandlad som ett ärende, och 
inte som en människa. Detta kan möjligen illustrera den känslighet och ut-
satthet som hon upplevt som klient/patient och att bemötandet inte har stått 
i paritet med det. En annan deltagare beskriver på ett liknande sätt hur hon 
försökt kontakta Arbetsförmedlingen men fått ett bemötande som gjort det 
omöjligt för henne att fullfölja sina intentioner. Att hon inte fått den hjälp 
som hon behövde, och att hon varit oförmögen att be om den.  

Sammantaget framkommer mest kritik mot sjukvårdens bemötande, där 
kontakten med läkare har upplevts som något negativt. Man har upplevt sig 
misstänkliggjord, att inte vara så sjuk som man uppger sig vara. I ett fall har 
detta bidragit till en viss ”rundgång” mellan rehabiliteringsaktörerna då del-
tagaren har gett upp kontakten med sjukvården för att få sjukskrivning och 
istället försörjt sig på arbetslöshetsersättning. När denna sedan höll på att ta 
slut blev ArbetsDax en åtgärd för att över huvud taget klara försörjningen, då 
Arbetsförmedlingen i det läget bidrog till en samverkanslösning så att delta-
garen kunde försörja sig. Vidare framkommer kritik mot att rehabiliterings-
aktörerna kanske i alltför hög grad försöker medicinera bort de psykiska be-
svären, vilket bland annat aktualiserats i samband med förlängning av sjuk-
bidrag. 

[Innan jag kom till ArbetsDax] gick jag ju sjukskriven och […] hade en handläg-
gare på Försäkringskassan som också var jättegullig å liksom förstod situationerna 
å så där, va. Det underlättade ju att nån förstod min situation, va, så att man lik-
som behövde aldrig förklara å beskriva å sånt, va, eftersom de hade mina papper 
däruppe å…Det var så lätt liksom å ringa ner då å tala om för dem å de satte ald-
rig den pressen på mig, va, att man liksom ”Nej, nu måste du komma upp i hel-
tid!”, va. Utan de… förstod det.  

Min handläggare på Försäkringskassan och en psykoterapeut på det här psyktea-
met pratade om mig i korridoren, å då blev jag förbannad. Så in i bomben. Jag blev 
jättearg.. […] Jag tyckte det var fruktansvärt kränkande att diskutera mig som ett 
ärende, som en pappersbit utan att jag vet om det. […] Även om de gjorde det så 
ska hon inte säga det till mig, […] för det var förbaskat kränkande. Jag kände mig 
ju tillräckligt nedtryckt ändå att behöva vara sjukskriven så länge å inte kunna 
fungera som en normal människa som jag gjorde tidigare. […] Jag har känt mig 
kränkt flera gånger i den här processen å det är också det att när jag till slut fick se 
diagnosen som jag hade [hos psykologen], [men] det var ingen som överhuvudta-
get hade informerat mig om de här sakerna. […] Om man har en människa, en 
fullt fungerande människa som man ändå möter så kan man inte reducera den till 
att inte förstå bara för att man råkar komma i ett läge av depression eller, ja, att 
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man känner sig ganska så nerkörd. [Man har] skyldigheten att informera perso-
nen om vad saker å ting står för även om jag kanske inte frågade efter det. […] Att 
jag då kände mig som att jag inte vore tillräknelig, att de har faktiskt kunnat in-
formera mig. Men genom ArbetsDax så kände jag mig aldrig kränkt utan som 
sagt där fick jag ju vara, å där fick jag ge uttryck för alla mina känslor.  

[Jag] försökte [kontakta Arbetsförmedlingen] men jag orkade inte gå dit, jag gick 
dit å redan i receptionen så blev jag bortsorterad å då tänkte jag ”Men gud, usch! 
Jag går inte tillbaka”. […] Jag tyckte inte att jag fick den hjälp jag behövde och jag 
hade inte förmågan ens en gång att fråga efter den. […] Även om jag så att säga 
ville egentligen, jag ville fungera som vanligt men jag var inte där mentalt. Jag 
vet inte hur jag ska förklara på annat sätt, så var det bara.  

[Handläggaren på Försäkringskassan] förstod ju mina bekymmer men det fanns 
inte så mycket hon kunde göra eftersom att jag inte fick läkaren att sjukskriva mig. 
Då ville hon sjukskriva mig för psykiska bekymmer, och det tyckte inte läkaren att 
jag var tillräckligt psykiskt sjuk för. […] Det var ju det som var jobbigt, för det 
var ju ingen som trodde på en. De trodde att man var en simulant, att man ville 
inte jobba, man ville inte göra saker. De trodde att man bara ville gå hemma för 
att man tyckte att det var så skönt att gå hemma. Det var väldigt, väldigt svårt att 
få över huvud taget nån respons. […] Istället för att vara sjukskriven så gick jag 
på stämpeldagar, för att jag orkade helt enkelt inte med sjukvården över huvud ta-
get. Så att det var lättare för mig att gå på a-kassa och, eh… För min del så spelar 
det ingen roll var pengarna kommer ifrån. Jag var ändå tvungen att leva. Hade de 
kommit därifrån, eller om de kom från Arbetsförmedlingen eller vad de kom ifrån, 
det kvittar liksom. Huvudsaken var att jag fick tid att försöka rehabilitera mig. 

Sjukvården vill alltså köra i en massa tabletter, va. Å det vill inte jag. Alltså, det 
var väl liksom ett måste från början kanske, men, men… Jag mådde dåligt, allt-
så… Jag, jag vill komma tillbaka. Min kropp säger att jag vill komma tillbaka, å 
det innebär liksom att jag vill inte… Äta tabletter å så, då kan jag inte [arbeta], 
va. För jag måste vara vaken. […] För det är väldigt svårt det här med sjukvår-
den, när man, om man mår psykiskt dålig. Man måste vara frisk för att få vara 
sjuk. Det är en jävla konst! Å råkar man då, råkar man då kunna, ja, ha lite av ta-
lets gåva så, så, så… Då kan de ju ifrågasätta om man är sjuk, va. Alltså, det kan-
ske inte syns på en att man mår dåligt. […] Det måste sjukvården liksom kunna 
lita på. Man lägger alltså en ribba, medicin å tabletter, å psykologiskt snack… 
Psykologiskt snack tycker jag är jättebra, det tycker jag är jättebra att ha nån att 
gå och prata med, å… För det är inte friktionsfritt å inte äta tabletter, absolut inte. 
Men, läkarna… Varje gång jag har ett läkarbesök, för att förnya sjuk-, ja, sjukbi-
drag eller så, för jag har sjukbidrag - då vill de helst sjukpensionera mig. Det är fel 
kille de pratar med då. För jag vill, jag vill liksom försöka. Då vill man köra i en 
tabletter. Jag sa till den senaste läkaren, å då var hon från sjukkassan och läkaren 
där, å det var tabletter, det kommer tillbaka hela tiden. Men jag vill alltså inte det.  
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Andra viktiga faktorer för rehabiliteringen 
I intervjuerna har deltagarna även pekat på faktorer utanför ArbetsDax som 
påverkat deras rehabilitering. Även om dessa delar inte kan anknyta till Ar-
betsDax verksamhet i direkt bemärkelse, menar vi att det kan bidra till en 
djupare förståelse av deltagarnas situation genom att placera deras upplevel-
ser av ArbetsDax i ett för dem viktigt sammanhang.  

Flera deltagare har framhållit betydelsen av att ha ett socialt nätverk av 
familj och vänner som stöttar när man mår dåligt. Någon har även fått hjälp 
av boendestöd för att få vardagen att fungera. Andra viktiga faktorer kan ut-
göras av verksamheter som deltagarna kommit i kontakt med före, under 
eller efter tiden i ArbetsDax. En sådan verksamhet är psykiatrins arbetstera-
pi, som för några utgjort ett förberedande steg inför ArbetsDax och som har 
haft stor social betydelse för dem. Efter ArbetsDax har en del deltagare funnit 
samtalsforum där man känner sig sedd och bekräftad genom att man fyller 
en social funktion för någon annan: Högskolan och Komvux. 

[Boendestödet] kan hjälpa en med städning å dom kan hjälpa en å handla fast man 
är med då hela tiden. […] För att man kanske har så dåligt självförtroende så man 
kan inte ens gå in i affären. [Så] då peppar de upp en så att säga så att man ska bli 
stark, å det blir man. Å sen peppas man upp också av sina privata individuella 
personer och vänner också. Som min pappa har ju stöttat mig väldigt mycket, å 
min kille har stöttat mig å. Så det är mycket sånt där som, ja, liksom också har 
runt om. Man har liksom ett nät kan man säga då som stöttar. Som man känner 
att de på tror på en, å det är viktigt. 

Jag går på högskolan nu, och det är ju tillräcklig rehabilitering. […] Jag tycker 
inte att det är nåt jobbigt så. […] Sen är det eget ansvar, och det är jag tillräckligt 
mogen för att ta. 

[Idag] jag kan sitta, jag hade svårt att lyssna [tidigare]. Idag kan jag sitta och 
lyssna på en lärare, jag kan säga till mina kära kamrater vad jag tycker. Kan till 
och med hjälpa folk. Det känns bra. […] Och jag säger, jag är väldigt lyckligt lot-
tad som ändå har haft släkt och vänner som har kunnat stötta mig, och så vidare. 
Och en väldigt bra sambo, en flickvän, som har ställt upp. Så att utan det, om 
man säger… Tittar man på andra människor, som jag har tänkt förut, då kan 
man ju se det att det kan gå väldigt illa för dem. 

[På Psykiatrins arbetsterapi] träffade man många andra, både killar och tjejer. Så 
att det var ju roligt på det sättet. Sen fick man liksom jobba med vad man ville, i 
stort sett. […] Det var ju mer som en familj. 

[Jag går på Komvux] och jag tycker det är bra och jag anser att det är väldigt fint 
rehabiliteringsställe, va. Jag jobbar i den takt jag vill, jag kommer å går i praktiken 
som jag vill. Ja… Å där är det väldigt viktigt att man får tala, att man får prata. 
[…] Man måste alltså ha en dialog, […] jag måste också kommunicera med andra. 
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Sjukvården, det är ju bara en, det handlar ju bara om mig. Alltså, det är ingenting 
som lyfter mig på nåt vis, va. Jag lyfts av att jag klarar av å prata med de här 
andra människorna, va. Om man kan hjälpa dem, ja, och fram å tillbaks, va. […] 
Jag jobbar och sen går jag [till skolan]. Å det är att höja ribban. 

I och med detta avslutar vi här redogörelsen för deltagarperspektivet och 
övergår till att redovisa samordnarnas arbetsmetoder och perspektiv på 
verksamheten. 

6.2 Samordnarnas arbetsmetod i möten med deltagare 

Nedan följer en deskriptiv redogörelse för samordnarnas arbetsmetod i mö-
ten med deltagare som kommer till verksamheten. Fokus är förlagd till sam-
talens inledning, avslut och övergripande karaktär. Därefter följer en redogö-
relse för samordnarnas kartläggning av deltagarnas problematik och livssitu-
ation, samt en fördjupad analys av hur samordnarna motiverar deltagarna 
beroende på var de befinner sig i rehabiliteringsprocessen. Beskrivningen 
utgår från 6 observerade möten mellan deltagare och samordnare inför ar-
betsträning, under tiden i arbetsträning och inför avaktualisering från Ar-
betsDax verksamhet. Kommentarer om dessa möten utifrån intervjuer med 
samordnarna utgör ett kompletterande underlag. 

6.2.1 Samtalens inledning och avslut 

Samtliga observerade samtal har inletts och avslutats på liknande sätt, oav-
sett var i rehabiliteringsprocessen deltagaren befunnit sig56. 

Samtalen fokuserar inledningsvis på vad som har hänt tidigare: Vad man 
beslutade vid förra mötet och vad som har ägt rum sedan dess. Till sin hjälp 
har samordnarna i flera fall de daganteckningar som de gjort efter föregåen-
de möten med deltagaren. I några fall anser samordnarna att dessa inte be-
hövs i mötet, då de är så insatta i situationen att de kan stödja sig på det egna 
minnet. Istället kan de inför mötet ha förberett sig genom att läsa igenom an-
teckningarna, men i vissa fall inte heller det. Avgörande för huruvida dagan-
teckningarna används eller inte vid samtalet tycks vara hur länge deltagaren 
har varit aktualiserad i verksamheten samt hur många möten denne har haft 
med samordnaren. 

Samtalens avslut initieras i de flesta fall av samordnaren, som gör det ge-
nom att summera vad samtalet har handlat om och i vissa fall relatera samta-
let till tidigare samtal dem emellan. I senare delen av denna summering upp-
repar och tydliggör samordnaren vad som skall hända härnäst: Vad skall 
                                              
56  Detta grundas på att samtliga medverkande deltagare har träffat samordnaren tidi-

gare. Dessvärre har vi inte haft tillfälle att genomföra observation av det första mötet 
mellan deltagare och samordnare. 
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samordnaren respektive deltagaren uträtta före nästa möte? I synnerhet av-
handlas detta i samband med att man kommer överens om en dag och tid för 
nästa möte. Därefter följer i flera fall vad som tycks vara mer eller mindre 
spontana återkopplingar till det man tidigare har avhandlat om rehabiliter-
ingen, för att successivt i allt högre grad närma sig mera alldagligt ”vardags-
prat” innan parterna skiljs åt. 

6.2.2 Samtalens övergripande karaktär 

Gemensamt för samtliga samtal är det tämligen stora inslaget av vad som 
kan beskrivas i termer av närvaro, nyfikenhet, spontanitet och glädje från 
samordnarnas sida. Detta har kommit till uttryck i de många skratten och de 
uppmuntrande ord som samordnarna avgett på deltagarnas utsagor.  

I vissa fall har deltagaren varit den som dominerat genom att visa prov på 
en ihållande berättarglädje. Då kan delar av samtalet haft karaktären av ”för-
troligt samtal” med återkommande fnitter och erkännanden av privata små 
hemligheter. I andra fall har deltagaren varit mera passiv i samtalet och sam-
ordnaren haft en mera drivande roll. I ytterligare andra fall har samtalspar-
terna varit mera jämställda. Gemensamt för samtliga samtal är dock att sam-
ordnaren ofta återkopplat till rehabiliteringsprocessen för att parterna till-
sammans därigenom kan konstatera vilka framsteg deltagaren har gjort. 

6.2.3 Kartläggning av deltagarnas problematik och livssituation 

Kartläggningen av deltagarens problematik och livssituation framstår i ob-
servationerna som ett nödvändigt inslag oavsett var i rehabiliteringsproces-
sen deltagaren befinner sig. I efterföljande intervjuer med samordnare be-
kräftar de att det är en medveten tanke hos dem. Syftet är att försöka få en 
bild av hur deltagarens livssituation är i dagsläget. Att lyssna efter vilka svå-
righeterna är just nu för deltagaren är viktigt eftersom deras liv hela tiden 
befinner sig i förändring: 

Att bemöta på den nivå personen befinner sig på. Att försöka förstå vad personen 
behöver i förhållande till vad man önskar, då, för det är inte alltid samma sak. […] 
Försöker lyssna efter vad som är svårigheterna just nu, och sen utifrån det försöka 
hitta mer trådar. Jag lyssnar efter trådar, röda trådar, som går av… Det kan vara 
ett nystan ibland och kan vara svårt att reda ut ibland. […] Man försöker att för-
stå, man kan inte förstå men man försöker att förstå. Så här ser det ut, i den här 
holistiska helhetsbilden. […] Alltså det här att inte bestämma sig för hur det ser 
ut, utan att det är något som förändras hela tiden. Om jag bestämmer mig för 
nånting, då är det min subjektiva uppfattning som… Och så skall det inte vara, 
även om jag är subjektiv så måste man försöka vara, ja, det är deltagaren hela ti-
den som uttrycker behov och önskemål.  

(Samordnare i intervju). 
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Kartläggningsmomentet kan således sägas ha en påtaglig betydelse för hur 
resten av samtalen avlöper, då samtalens utgångspunkt är deltagarnas ut-
tryckta behov och önskemål. 

6.2.4 Motivationsmetoden 

En stor del av samordnarnas arbete i de observerade samtalen utgörs av att 
motivera deltagarna. Beroende på var i rehabiliteringsprocessen deltagarna 
befinner sig behöver de motiveras på olika sätt. Vi har valt benämningen 
”motivationsmetoden” för den arbetsmetod samordnarna tycks använda i 
arbetet med deltagarna. Karakteristiskt för metoden är att samordnarna för-
söker skapa en trygghet hos deltagarna inför det som komma skall. Detta 
görs genom att avdramatisera kommande händelser i rehabiliteringsproces-
sen genom att på ett tydligt sätt beskriva dem för deltagarna, samt genom att 
referera till vad de vid tidigare möten har kommit överens om. Detta kan 
också beskrivas som ett sätt för samordnaren att ”gå före och visa vägen”: 

Vi går före, visar vägen på ett konstigt sätt och det är svårt att beskriva. Det är 
som med ens egna barn, tänker jag. […] Det fungerar ungefär så. 

(Samordnare i intervju). 

Utifrån var deltagarna befinner sig i rehabiliteringsprocessen kan motiva-
tionsmetoden sägas bestå av tre olika övergripande moment som fokuserar 
på självkänsla och självbild: 1] När deltagarna skall påbörja arbetsträning fo-
kuserar metoden på att deltagarna skall våga lämna det invanda och trygga 
för att möta det obekanta; 2] för deltagare som påbörjat arbetsträning fokuse-
rar metoden på att orka ta itu med problem som kan uppstå på exempelvis 
arbetsplatsen, eller att orka utöka arbetstiden; och 3] när det slutligen är dags 
för avaktualisering från verksamheten fokuserar metoden på att deltagarna 
skall våga sig vidare på egen hand. 

Inför arbetsträning: Motivera att våga möta det obekanta 
Att börja arbetsträna kan vara ett stort steg för deltagaren. Inför detta kan 
vederbörande känna sig osäker på en mängd saker och samordnarens upp-
gift blir att motivera och stärka deltagaren så att denne vågar prova på ar-
betsträningen. Nedan redogörs för hur samordnarna försöker hantera denna 
osäkerhet, utifrån en av de genomförda observationerna.  

En bit in i samtalet uttrycker deltagaren osäkerhet kring valet av arbets-
plats. Samordnaren bemöter detta genom att peka på att deltagaren inled-
ningsvis erbjuds en ”pröva-på-period” på den utvalda arbetsplatsen. Syftet 
med denna period är att se om arbetsträningen tillför deltagaren något. För 
att sänka deltagarens krav på sig själv klargör samordnaren syftet med ar-
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betsträningen ytterligare: Att den skall upplevas som meningsfull för delta-
garen, och att den skall utgå från vad deltagaren orkar göra.  

Det ska vara meningsfullt för dig. Att du känner att du har en plats där, att du 
gör en uppgift eller flera uppgifter utifrån vad du orkar och så där. […] Detta är 
bara för dig, att du ska kunna få stimulans! 

(Samordnare i möte med deltagare). 

Detta innebär att samordnaren försöker få deltagaren att ändra fokus – från 
fokus på arbetsplatsen och deltagarens anpassning till den samma, till fokus 
på deltagaren och hur arbetsplatsen kan tillgodose deltagarens behov. Sam-
ordnaren förstärker också detta genom att peka på möjligheten att byta ar-
betsplats om inte deltagaren finner arbetsträningen lämplig.  

Därutöver försöker samordnaren avdramatisera vad deltagaren kan upp-
fatta som ett eventuellt misslyckande med arbetsträningen: ”Misslyckanden 
är egentligen bara nya erfarenheter.” Detta kompletteras med att samordna-
ren påtalar att handledaren skall informeras om deltagarens höga krav på sig 
själv, och därigenom initierar samordnaren ett avdramatiserat och trygghets-
skapande samverkansmoment med handledaren. Samordnaren förtydligar 
även sin egen roll under deltagarens arbetsträning, vilken är att ”fånga upp” 
deltagaren genom att bland annat komma ut och besöka deltagaren på ar-
betsplatsen med jämna mellanrum.  
Vidare redogör samordnaren för deltagaren vad hon kommer att informera 
handledaren om vid det första mötet med denne. Gemensamt för alla samtal 
i detta initiala skede är att samordnaren inte lämnar ut uppgifter om deltaga-
ren, utan att handledaren får ställa eventuella frågor till deltagaren själv un-
der arbetsträningen. Dock påtalar samordnaren att dessa frågor behöver inte 
deltagaren svara på, att det är upp till denne själv att göra det eller inte: 

Samordnare: ”Du får känna efter vad du vill ge ut, för detta har ingenting med 
ditt privatliv – eller ditt dåliga mående – att göra. Vad det här handlar om är att 
komma dit och få en anställning och att vara en resurs.” 

Deltagare: ”Jag ska lära mig å va tyst då.” 

Samordnare: ”Ja, ibland kan man ju känna att man säger för mycket och det är 
inte så bra. Så du får fundera lite grann om vad du vill prata om när det gäller dig 
själv. För det brukar komma frågor.” 

(Samordnare i möte med deltagare). 

Deltagaren uppmanas att inte blotta sig själv och sina problem i alltför hög 
utsträckning när denne väl har kommit ut i arbetsträning. En anledning till 
detta kan vara att samordnaren vill att deltagaren skall se sig själv, och bli 
sedd av andra, som en resurs på arbetsplatsen och inte en klient/patient. Del-
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tagaren tilldelas därför en ny roll: Rollen som en resurs för arbetsgivaren, vil-
ket förstärks av att samordnaren redan i detta inledande skede pratar om 
”anställning”. Därmed kan alltså syftet med arbetsträningen sägas stå på två 
ben: Dels skall deltagaren få en stimulerande och meningsfull sysselsättning 
enligt tidigare metodmoment, dels skall deltagaren se sig som en resurs för 
arbetsgivaren. I detta skede fokuseras alltså metoden på deltagarens själv-
bild. 

En annan samtalsstrategi är att samordnaren använder tydliggörande me-
taforer i syfte att transformera negativa känslor och tankar hos deltagaren till 
tydliga illustrationer med positiva budskap. Att, så att säga, vända det nega-
tiva till något positivt. Metoden fokuserar således på deltagarens självkänsla. 
Ett exempel på det är att samordnaren illustrerar en bild för deltagaren som 
består i att man kan belönas om man vågar lämna det trygga och invanda för 
att röra sig mot det okända som kan verka skrämmande. 

 
 

 
 
 
 

 

(Figur ritad av samordnare i möte med deltagare). 

Samordnaren klär figuren i ord på följande vis för deltagaren: 

Man gör det man alltid gör och det är samma hela tiden. Att ha utmaningar, att 
närma sig B-området för att det liksom skall börja hända nya saker. Då kanske 
man kan se möjligheter också. 

(Samordnare i möte med deltagare). 

Metaforen innehåller tre områden där område A är utgångspunkten som re-
presenterar ”det man alltid gör och det är samma hela tiden”. Område A, 
som kan sägas utgöra den situation man befinner sig i och är trygg med, 
framställs alltså som något som är enahanda, för att inte säga tråkigt och out-
vecklande. För att få större möjligheter i livet behöver deltagaren närma sig 
det okända området B, vilket exempelvis skulle kunna omfatta arbetsträning, 
för att i en förlängning möjligen nå område C, vilket skulle kunna omfatta en 
anställning, självförsörjning och ett ”normalt liv”. Genom att våga kan delta-
garen således ”växla till” sig fler möjligheter i livet, att våga utgör kostnaden 
för att kunna erhålla belöningen. Och det som skall vågas är den gränsöver-

C 
B 
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skridande rörelsen från ett invant och tryggt område till ett annat obekant 
område, som kan upplevas som skrämmande. 

Den använda bilden tycks ha ett omedvetet ursprung för samordnarens 
vidkommande, ”Jag vet inte var den kommer ifrån. Jag har den bara, den 
dök upp så”. 

Jag vet inte var den kommer ifrån. Jag har den bara, den dök upp så. Jag tar fram 
den ibland när jag vill åskådliggöra nånting, tydliggöra nånting. Det här med att 
våga, att våga ta risker. […] Mycket sker ju på en omedveten nivå också. Det är ju 
där det sker. Det är ju därför det är så svårt att få fatt i. 

(Samordnare i intervju). 

Således framstår arbetsmetoden delvis som något som samordnaren själv har 
svårt att helt få grepp om, vilket möjligen kan relateras till vad som kan kal-
las ”tyst kunskap”, det vill säga en form av praktisk erfarenhetsbaserad kun-
skap, snarare än deklarativ teoretisk kunskap. 

I mötet med deltagaren tydliggör samordnaren också vad belöningen för 
deltagarens ansträngning att våga kan bestå i. Även här tillämpas en metafor 
då belöningen beskrivs i termer av påfyllning av lust, kreativitet, glädje och 
hoppfullhet. 

[Arbetsträningen kan vara ett sätt att] testa din förmåga, att få påfyllning. […] 
Det är ju inte meningen att du ska hålla på och prestera, utan det är ju till för dig. 
Att du ska kunna fylla på med din lust och glädje, att det skall ge dig nånting som 
leder framåt i din rehabilitering. 

(Samordnare i möte med deltagare). 

I den efterföljande intervjun utvecklar samordnaren sin syn på bruket av me-
taforen: 

Påfyllning för mig, det är att fylla på med lust, kreativitet och glädje. Det är det 
som är påfyllningen, det som släpper lös energierna. Att känna nån slags frihet, 
att våga anstränga sig. Det är en ansträngning att vara glad. […] Att locka fram 
glädjen, att känna den är en ansträngning. Att få påfyllning här om att det finns 
ett hopp, eller påfyllning på arbetsplatserna att det finns ett hopp. […] Det är så 
mycket. 

(Samordnare i intervju). 

Påfyllningen framstår således som en avgörande belöning för deltagarens 
fortsatta rehabilitering, då den utgör en förutsättning för att deltagaren skall 
våga anstränga sig vidare. En påfyllning som sker i deltagarens samtal med 
samordnaren, men framför allt under tiden som deltagaren befinner sig i ar-
betsträning. 
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Under tiden i arbetsträning: Motivera att orka 
Motivera att orka utgörs av det motivationsarbete som samordnaren gör un-
der tiden som deltagaren är i arbetsträning. Det gäller att motivera deltaga-
ren att orka ta itu med de problem som kan uppstå, samt att successivt utöka 
arbetstiden. Detta moment kan innehålla olika samtalsstrategier som på ett 
sammanvävt vis berör exempelvis ångesthantering, gjorda framsteg och ar-
betstider. Dessa strategier har kunnat urskiljas i två observationer.  

Ångesthanteringen upptar diskussioner kring sådant som deltagaren 
framhåller som problematiskt för det egna psykiska välbefinnandet, i syn-
nerhet under tiden som vederbörande är på arbetsplatsen men även i privat-
livet. Samordnaren kan bemöta detta genom att referera till de framsteg som 
deltagaren ändå gjort under tiden i ArbetsDax. Utifrån detta påminns delta-
garen om vad han/hon har vågat tidigare, vilket kan lägga grunden till att 
våga på nytt genom att ta sig an nya utmaningar.  

I detta läge kan det bli diskussioner om hur deltagaren skall utöka arbets-
tiden, vilket kan leda till en förhandlingssituation: Deltagare efterlyser gärna 
att få behålla minst en ledig dag i arbetsveckan och det blir samordnarens 
uppgift att tillgodose detta önskemål. Samtidigt innebär det att samordna-
rens uppgift underlättas, då denne i samtalet kan fördela utökningen av ar-
betstid på de övriga dagarna i veckan och därmed något snabbare nå ”nor-
mal arbetstid” dessa dagar. Man skulle därmed kunna säga att det blir något 
av en vinna-vinna-situation för parterna.  

Samordnare: ”Men nu då. Känner du att du skull våga att öka tiden nu?” 

Deltagare: ”Jag har tänkt försöka. Men hur har du tänkt det då, kan jag vara le-
dig en dag i veckan?” 

Samordnare: ”Det är helt okej, om du gör upp ett schema med personalen där. 
[…] Om man tar 6 gånger 5, då blir det 30. Å då, om du då lägger, som du säger 
kanske 8 timmar en dag å flyttar 2 där och flyttar några timmar åt ett annat håll 
och så där. Då tycker jag att det är ju mera i realitet hur det ser ut på en sån ar-
betsplats.” 

(Samordnare i möte med deltagare). 

I det här fallet handlar det om att deltagaren skall utöka veckoarbetstiden 
från 25 till 30 timmar, men trots det kunna vara ledig en dag i veckan. Ut-
gångspunkten för samordnaren är deltagarens nuvarande arbetstränings-
schema som är 5 timmar 5 dagar i veckan. Genom att först utöka dagarbets-
tiden med en timme utifrån det nuvarande schemat, fördelar sedan samord-
naren den tidsmässiga ”lucka” som uppstår för den lediga dagen till de 
kvarvarande 4 dagarna och uppnår därigenom 8 timmars arbete vissa dagar. 
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En annan strategi är att samordnaren betonar betydelsen för välmåendet 
att ha en tidsmässig kontinuitet, vilket kan utgöra argument å samordnarens 
sida för att deltagaren i högre utsträckning bör anpassa sig till en ”normal 
arbetsvecka”.  

Samordnare: ”Det är lättare att komma in i ett jobb om det är mera regelbundet 
där.” 

Deltagare: ”Mm.” 

Samordnare: ”Egentligen var det svårare, du hade tuffaste tiden å största utma-
ningen när det var två timmar två dar i veckan.” 

Deltagare: ”Mm.” 

Samordnare: ”För då är det så långt emellan.” 

Deltagare: ”Ja. Det var tufft.” 

(Samordnare i möte med deltagare). 

Således kan motivationsarbetet för en utökning av arbetstiden sägas stå på 
åtminstone två alternativa argumentativa ben för samordnarnas vidkom-
mande: Betydelsen av ”normal arbetstid” och ”normal arbetsvecka”.  

Därutöver kan samordnaren i vissa fall upplysa deltagaren om vilka för-
delar som deltagaren kan komma i åtnjutande av om en tidsökning kommer 
till stånd. Exempel på detta kan utgöras av information om reglerna för olika 
typer av ekonomiska bidrag, vilka är aktuella för deltagaren och som kan 
komma att påverkas positivt.  

Samordnare: ”Jag tänker det här, om du vågar ge dig på mer och mer tid? Att 
man liksom skriver upp det.” 

Deltagare: ”Ja. Jag får fundera på det.” 

Samordnare: ”Till viss del kan man faktiskt tjäna på det när man har sjukbi-
drag.” 

(Samordnare i möte med deltagare). 

Sammantaget används alltså ett slags belöningsresonemang: Genom tidsut-
ökning uppnås en vinna-vinna-situation, tidsmässig kontinuitet, välmående 
och ibland ekonomiska fördelar för deltagaren. 

Inför avaktualisering: Motivera att våga sig vidare  
I detta moment förbereds deltagaren inför avaktualisering från ArbetsDax 
verksamhet. Momentet består i huvudsak av summering av den tid som del-
tagaren varit med i ArbetsDax, deltagarens strategier inför framtiden, samt 
samordnarens trygghets- och kontinuitetsutfästelser inför framtiden i slutet 
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av samtalen. Detta moment baseras på tre observationer där deltagarna skall 
vidare till Arbetsförmedlingen eller skall påbörja arbetsprövning hos sin or-
dinarie arbetsgivare. 

Summering av tiden i ArbetsDax görs i huvudsak på samordnarens initia-
tiv, utifrån den handlingsplan och de daganteckningar som gäller för delta-
garen. Syftet är att beskriva och förstärka positiva saker, samt att relatera 
dagsläget för deltagaren utifrån hur det tidigare har varit. Detta för att tyd-
liggöra de framsteg som deltagaren har uppnått.  

Samordnare: ”Jag tittar här i din kartläggning… Att det här önskemålet på lång 
sikt.” 

Deltagare: ”Mm.” 

Samordnare: ”Vet du vad det står där?” 

Deltagare: ”Ja, det är ju, det är ju data.” 

Samordnare: ”Du kom ihåg det? Du skrev datautbildning och då tänker jag lik-
som att det här målet, alltså nu är ju du vid det målet, så att säga, som var för Ar-
betsDax.” 

Deltagare: ”Ja.” 

Samordnare: ”Att det var det du önskade på sikt, på lång sikt. […] Sen önskemål 
på kort sikt. Skulle du vilja att vi pratar om det, vad du hade för önskemål då?” 

Deltagare: ”Ja, se det kommer jag inte ihåg.” 

Samordnare: ”Nej, för det var ju så här att du gick igenom kartläggningen och 
det här gjorde vi ju för två år sen. […] Det har varit lite…” 

Deltagare: ”Det har varit körigt, det har det.” 

Samordnare: ”Ja, och det där är livet. Det är ju så. […] Då hade du önskemål på 
kort sikt att du skulle bearbeta sorgen, står det här. […] Och sen att koncentrera, 
alltså koncentrationen, att du ville jobba med att koncentrera dig. Är det någon-
ting som du tycker att du har fått fatt i nu?” 

Deltagare: ”Ja, det har jag.” 

Samordnare: ”Det verkar så, tycker jag.” 

(Samordnare i möte med deltagare). 

Detta kan anslutas till deltagarens uttalade strategi för framtiden: Vad delta-
garen tänker göra och hur han/hon tänkt gå tillväga. Här kan samordnaren 
utgöra ett stöd i det att deltagaren tillåts pröva strategins bärighet i samtalet. 
Det kan exempelvis gälla hur deltagaren hade tänkt gå tillväga för att hantera 
relationen till chefen på det arbete som han/hon skall tillbaka till efter tiden i 
ArbetsDax, en relation som kan vara ansträngd för en del av dem som tidiga-
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re drabbats av utmattningsdepression på grund av stress. Men det kan också 
handla om att stöda deltagaren i de metoder som deltagaren lärt sig under 
rehabiliteringsprocessen för att hantera sina psykiska besvär. 

Deltagare: ”Man måste bromsa sig själv.” 

Samordnare: ”Mm. Ja, det är ett jobb det med.” 

Deltagare: ”Ja. Man får ju för sig att det verkar som att det ligger i personlighe-
ten. Men, det är ju det att man har, om man bara har den här inre rösten som sä-
ger till att ’Vad håller du på med?’.” 

Samordnare: ”Mm.” 

Deltagare: ”’Å varför varva upp så här?’ Det gäller å vara lite sin egen tera-
peut.” 

Samordnare: ”Ja visst, att bli medveten om det…” 

Deltagare: ”Ja, dels den att ’Nu håller du på å varvar upp!’ Om ingen annan kan 
säga det så kan man märka det själv att ’Nu håller du på å varvar upp. Lugna ner 
dig nu!’ 

Samordnare: ”Mm. Det är ju kunskapen om sig själv som är viktigast.” 

Deltagare: ”Ja, men så har jag ju haft kontakt med så mycket terapeuter och så. 
Så man har lärt sig mycket om sig själv.  

Samordnare: ”Mm.” 

Deltagare: ”Vad man ska se upp med.” 

Samordnare: ”Mm.” 

Deltagare: ”Så verktygen har jag, det är upp till mig å använda dem!” 

Samordnare: ”Vad bra! För verktyg skall vi använda! [skratt]” 

(Samordnare i möte med deltagare). 

I slutet av samtalen aktualiseras de trygghets- och kontinuitetsutfästelser som 
samordnaren svarar för. Dessa kan innebära att samordnaren kommer att 
följa med över till nästa steg i rehabiliteringen, exempelvis genom att över-
lämning sker i en flerpartsträff med annan rehabiliteringsaktör. Det kan ock-
så innebära en något längre kvarhållen och successivt avvecklad relation om 
deltagaren exempelvis skall påbörja en arbetsprövning. Således handlar mo-
tivationsarbetet i detta moment till stor del om att klargöra för deltagaren att 
relationen till ArbetsDax är på väg att avslutas, men att det sker under trygga 
former och att ArbetsDax kommer att finnas kvar som en möjlighet för delta-
garen i framtiden om denne skulle vara i behov av det.  
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Samordnare: ”Och så är det så här med ArbetsDax att man är alltid välkommen 
tillbaka.” 

Deltagare: ”Ja.” 

Samordnare: ”Om det skulle bli att det strular till sig i framtiden eller att du 
känner att du behöver lite extra stöd så här det bara att du hör av dig.” 

(Samordnare i möte med deltagare). 

6.3 Samordnarperspektivet 

I detta avsnitt fokuseras samordnarnas perspektiv på ArbetsDax verksamhet. 
Redogörelsen omfattar en beskrivning av samordnarnas professionella bak-
grund, hur de uppfattar sin yrkesroll, hur de beskriver målgruppen som de 
arbetar med, hur arbetsmetoden och arbetsgången kan se ut i arbetet med 
deltagarna, samt hur samarbetet med andra samverkansaktörer ser ut och 
fungerar. I dessa olika delar framkommer förhållanden som påverkar, för-
svårar eller underlättar möjligheter för samordnarna att göra ett fullgott arbe-
te. 

6.3.1 Samordnarnas professionella bakgrund 

De intervjuade samordnarna har vid intervjutillfället arbetat på ArbetsDax 
mellan 2,5 och 5 år. Tre av dem arbetar heltid på ArbetsDax medan en arbe-
tar halvtid på ArbetsDax och halvtid inom psykiatrin. Den huvudsakliga ut-
bildningsbakgrunden ser sammantaget ut på följande vis: Välfärdsarbete 
med inriktning mot rehabilitering samt kognitiv beteendeterapi steg 1 (1 st), 
arbetsterapeut (1 st), kandidatexamen i psykologi samt kognitiv beteendete-
rapi steg 1 (1 st), samt förskolelärare och steg 1 utbildning i psykoterapi (1 st).  

Samordnarna framhåller att de har stor nytta av sin utbildning i arbetet. 
Det kan gälla att ha motiverande samtal, att se vilken nivå en deltagare be-
finner sig på och anpassa kraven till den, att förstå varför någon beter sig på 
ett visst sätt och att se olika typer av samband. Hos samordnarna finns även 
från tidigare arbeten en stor erfarenhet av att bemöta människor. Det kan ex-
empelvis vara att man arbetat som tandsköterska, olika arbeten med barn, 
ungdomar eller handikappade eller har lång erfarenhet inom psykiatrin.  

6.3.2 Samordnarnas yrkesroll 

Personalen på ArbetsDax kallas samordnare, detta verkar dock inte vara en 
självklar titel. Flera av samordnarna är osäkra på varför de kallas samordnare 
och vad som egentligen ska samordnas. Sammantaget framkommer dock att 
samordningen gäller kontakter mellan olika rehabiliteringsaktörer, det är 
viktigt att de inblandade aktörerna är överens om rehabiliteringsgången så 
att deltagaren inte får olika bud från olika håll.  
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Det är ju inte bara deltagaren här, som kommer, som jag skall försöka vägleda till 
något slags beslut om framtid och så. Utan det är ju också att ha Försäkringskas-
san med mig, att ha sjukskrivande läkare med mig på det här. Att ha Arbetsför-
medlingen som står och väntar och tar emot vid rätt tidpunkt. Att kanske ha För-
sörjningsstöd och ibland kan det hända att man behöver stöd hemifrån, att man 
får jobba en del med anhöriga. Det är många som drar i de här [deltagarna]. Då 
blir det mycket våran roll här att försöka få ihop det här så enhetligt som möjligt, 
så att det slipper bli som en åsna mellan hötapparna. Människorna skall ju ändå 
göra sina egna val, va, men att man känner att man har stöd. 

Osäkerheten kring titeln kan bero på att samordningen bara utgör en del av 
arbetet. Från samordnarnas perspektiv verkar en stor del av arbetet gå ut på 
att stödja och motivera deltagarna. De arbetar mycket med att bygga upp 
förtroende och en personlig kontakt med deltagarna. Arbetet handlar också 
om att realitetsanpassa deltagarnas mål så att de kan uppnås, samt att visa 
möjligheter och vägar till målen. En av samordnarna beskriver det som att 
det viktigaste i arbetet är ”att starta och vidmakthålla en utvecklingsprocess 
hos dem som kommer hit”.  

6.3.3 Beskrivning av målgruppen 

Utifrån tidigare beskrivningar av och policydokument för ArbetsDax verk-
samhet vet vi att målgruppen utgörs av människor med psykiska funktions-
hinder och som bor i Eskilstuna kommun. För att få en något mera preciserad 
bild av den målgrupp som samordnarna har att arbeta med, redogörs här för 
samordnarnas beskrivning av målgruppen. Detta menar vi kan vara viktigt 
för att erhålla någon slags förståelse för samordnarnas arbetsförutsättningar. 

Samordnarna beskriver en tämligen heterogen kategori människor med 
varierande grad av funktionshinder. Det kan till exempel röra sig om psyko-
ser, schizofreni, fobier, panikångest, depression eller utbrändhet. Deltagarna 
kan också ha vitt skilda arbetslivserfarenheter: Somliga har varit yrkesverk-
samma under många år medan andra aldrig haft ett arbete. 

Man kan ha alla sorters problem. Allt från att bara ha skiljt sig och går igenom en 
livskris eller förlorat en anhörig eller nånting sådant till att man har varit sjuk 
mer eller mindre hela sitt liv i tyngre psykossjukdomar. Vi jobbar ju med hela ska-
lan. 

Alla personer med psykiska funktionshinder passar inte i ArbetsDax verk-
samhet. Det kan exempelvis gälla personer som har aktivt missbruk eller be-
gåvningsstörningar. Det kan också vara att man är för sjuk för att kunna ar-
betsträna eller att man inte är tillräckligt motiverad:  

Ja, de som inte är motiverade och vill ta ansvar för sin rehabilitering, de passar 
egentligen inte att vara här. Fast det finns ju de som är här ändå. Det är de som 
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inte blir så lyckade efter ett tag, såna här som är under tvång eller att Försörj-
ningsstöd säger att ’Du måste gå dit annars får du inte pengar’ och så där. 

Enligt samordnarna kan vissa deltagare ha svårt att identifiera sig med den 
formulering av målgruppen som finns. Det kan bero att deltagaren kanske 
har föreställningar om vad det är att ha ett psykiskt funktionshinder och att 
man upplever att detta inte stämmer in på en själv. Detta kan till exempel 
vara förknippat med dem som har en starkt etablerad yrkesidentitet sedan 
tidigare, inte sällan karakteristiskt för dem som drabbats av utmattningsde-
pressioner på grund av stress. Då krävs det att samordnaren kan förklara vad 
ett psykiskt funktionshinder kan vara så att deltagaren och samordnaren har 
en gemensam utgångspunkt för arbetet.  

Det är svårt att få människor att acceptera kanske att man har ett psykiskt funk-
tionshinder, och vad är ett psykiskt funktionshinder? […] Många människor som 
kanske sitter här med en handläggare från Försörjningsstöd eller Försäkringskas-
san, det de säger när vi säger att vi jobbar med människor med psykiska funk-
tionshinder ’Ja, men förstår du, jag sitter här för att jag har ju en gammal yrkes-
skada i armen också….’ Så det handlar ju också om realitetsanpassning. […] Och 
då kommer det ofta fram att när man är hemma en längre tid så är det inte bara 
nacken som är besväret utan det är rädsla för att vara ute bland folk och att man 
duger och behövs. Så att, ja, man måste känna att ’det här passar in på mig också’. 
Men det låter så hårt att man har psykiskt funktionshinder. 

Enligt samordnarna informerar ArbetsDax om sin verksamhet i en broschyr 
som delats ut till psykiatrin, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och För-
sörjningsstöd. Samordnarna har även varit ute och informerat på till exempel 
Försäkringskassan, Komvux och Samhall. En del deltagare kontaktar Ar-
betsDax själva, de kanske har hört talas om verksamheten genom någon de 
känner eller läst broschyren. I andra fall är det handläggare på Försäkrings-
kassan eller Försörjningsstöd som kontaktar ArbetsDax.  

6.3.4 Beskrivning av arbetsmetoden 

ArbetsDax arbetsmetod utgår inte från någon speciell teori enligt samord-
narna. En del av samordnarna menar att man kan kalla metoden eklektiskt, 
att man använder delar av flera teorier. Samordnarna menar att det som är 
utmärkande för ArbetsDax i förhållande till andra rehabiliteringsaktörer är 
synsättet: På ArbetsDax har man ett holistiskt synsätt, man försöker se hela 
människan i sitt sammanhang och att se människan som vuxen och utveck-
lingsbar. ArbetsDax är inte en myndighet och har inget regelverk. Enligt 
samordnarna bidrar detta till att samordnarna kan tillåta mer och ge mer tid 
åt varje deltagare. Samordnarna försöker också skapa en relation med delta-
garen och arbeta individuellt utifrån varje persons unika förutsättningar. Vid 
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intervjuerna framträder ändå ett tillsynes enhetligt mönster för hur man ar-
betar på ArbetsDax. Den resterande delen av detta avsnitt utgörs av en gene-
raliserad beskrivning av samordnarnas arbete med deltagarna. 

Kartläggning, allians, handlingsplan, studiebesök och ”pröva-på-period” 
När en deltagare börjar på ArbetsDax görs en kartläggning. Under kartlägg-
ningen försöker samordnarna att skapa vad de kallar en allians. Denna alli-
ans består av förtroende och lägger grunden för det vidare samarbetet mellan 
samordnaren och deltagaren. Samordnarna beskriver hur de försöker skapa 
detta förtroende genom att vara sig själva samt genom att visa intresse, enga-
gemang och medmänsklighet. Ytterligare ett sätt samordnarna beskriver att 
de använder för att skapa förtroende är att betona att de inte är myndighets-
personer. Myndigheter upplevs ofta som hotfulla, enligt samordnarna, och 
ArbetsDax kan vara mer på deltagarnas villkor. Samtidigt är det viktigt att 
behandla deltagarna som vuxna människor med eget ansvar.  

Kartläggningen är något som parterna kan jobba med under en längre tid. 
Samordnaren och deltagaren går igenom vad deltagaren gjort tidigare samt 
vilka styrkor och begränsningar deltagaren har. Samordnarna försöker lyfta 
fram positiva erfarenheter och skapa hopp hos deltagaren.  

Och sen är det viktigt att ha fokus på sånt som är positivt, det som fungerar och 
inte fastna i allt det här som inte har funkat tidigare. Utan man börjar prata just 
om vad man gjort tidigare, så kommer ju oftast misslyckandena och då försöka 
vända på det och ta fram vad är det som har funkat och hålla kvar fokus där för det 
är ju också en del i att skapa den här alliansen. Blir det bara jobbigt och elände att 
komma hit då kommer man ju inte tillbaka utan man ska ju känna sig lyft och att 
man ändå har fått ett hopp när man går härifrån. 

Under kartläggningen gör samordnaren en bedömning om deltagaren är en 
”arbetsträning” eller ”sysselsättning”. Till viss del utgår bedömningen ifrån 
deltagarens försörjning: Om deltagaren är sjukskriven är det oftast en ”ar-
betsträning”, om deltagaren är förtidspensionerad är det oftast en ”syssel-
sättning”. Andra faktorer som påverkar bedömningen är eventuell diagnos, 
arbetsförmåga, sociala omständigheter samt personens egna mål. Bedöm-
ningen av huruvida en deltagare är en ”arbetsträning” eller ”sysselsättning” 
kan dock variera med tiden: En deltagare som inledningsvis är ”sysselsätt-
ning” kan efter en tid i arbetsträning bli ”arbetsträning”, och omvänt, bero-
ende på vilka framsteg deltagaren gör eller inte gör. 

Samordnaren och deltagaren gör även en handlingsplan där man bland 
annat anger vad deltagaren har för mål med ArbetsDax. Samordnarna menar 
att de ibland måste ”realitetsanpassa” deltagarnas mål för att de ska vara 
uppnåeliga. Detta kan förekomma under hela rehabiliteringsprocessen och 
det görs för att förbereda deltagaren för ”verkligheten” utanför ArbetsDax.  
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Att realitetsanpassa för personerna, de önskemål de har när de kommer för att det 
finns en verklighet som de ska ut till och vi vinner ingenting på att sitta och måla 
små slott och så vidare. Utan att hjälpa dem att faktiskt se verkligheten och lära 
dem hantera den. 

Handlingsplanen är inget statiskt dokument utan målen kan ändras under 
rehabiliteringens gång. Samordnarna ser det som sin uppgift att hjälpa delta-
garen att nå dessa mål. Ett steg på vägen är arbetsträningen. Samordnarna 
letar efter en arbetsplats utifrån vad deltagaren vill göra. En del deltagare har 
svårt att komma på vad de vill göra eller var de vill arbetsträna, de har kan-
ske aldrig tidigare blivit tillfrågade om vad de vill i sådana frågor. Då får 
samordnaren ge förslag, kanske börja med att se om det är socialpsykiatrins 
verksamheter eller arbetsträning som är intressant. Ibland känner samordna-
ren till en arbetsplats sedan tidigare och ibland har deltagaren önskemål om 
ett visst ställe. I andra fall är det ofta telefonkatalogen som används för att 
söka och komma i kontakt med tänkbara arbetsgivare.  

Samordnaren ringer upp arbetsplatsen och pratar med chefen eller perso-
nalansvarig för att informera om ArbetsDax verksamhet. Det första steget är 
att få till stånd ett studiebesök. Studiebesöket är en möjlighet för både arbets-
givaren och deltagaren att känna sig för. Samordnaren får också en möjlighet 
att göra en snabb bedömning om det verkar vara en lämplig psykisk och fy-
sisk arbetsmiljö. Om arbetsplatsen uppfyller dessa krav kan deltagaren pröva 
att arbetsträna i 2 veckor. Ibland anser inte samordnaren att platsen verkar 
bra. Samordnaren kan då försöka påverka deltagaren att göra studiebesök på 
andra arbetsplatser. Vill deltagaren trots det ändå prova så får han/hon göra 
det. 

Arbetsträning, handledare och arbetskamrater 
De krav som ställs på en arbetsgivare som tar emot en deltagare är att delta-
garen kan erbjudas en deltidsplats, att det finns arbetsuppgifter och en hand-
ledare. Handledaren skall hjälpa deltagaren att komma in i arbetet och vara 
en person som deltagaren kan vända sig till med frågor. Handledaren har en 
viktig roll, då samordnarna menar att en lyckad rehabilitering oftast innefat-
tar att deltagarens kontakt med handledaren har fungerat bra. Det kan hand-
la om att behandla deltagaren som en vanlig anställd samt att se och bekräfta 
– att få deltagaren att känns sig behövd. Det är också önskvärt att det finns ett 
engagemang för deltagaren och att arbetsgruppen fungerar bra. Samordnar-
nas erfarenhet är att deltagarna upplever arbetskamraterna som viktigare än 
vilka arbetsuppgifter man utför. 

De arbetsplatser som funkar bäst är egentligen inte det praktiska arbete som görs 
som är det viktiga utan personerna runt omkring. De här som gör det där lilla ex-
tra, som tar sig tid att behandla personen som en vanlig anställd men ändå med 
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extra stöd. Som bjuder med på firmafesten eller julbordet, det här som de egentli-
gen inte behöver men som betyder så otroligt mycket för den enskilda. Som egent-
ligen inte kostar arbetsgivaren så mycket. Så handledare som ser och bekräftar 
personerna som kommer dit, det tror jag är det viktigaste, att se och bekräfta. 

Relationen till arbetsgivarna kan dock vara problematisk. Eftersom Arbets-
Dax är beroende av att det finns arbetsplatser som ställer upp kan man inte 
ställa alltför höga krav på arbetsgivarna i början av processen. Först när del-
tagaren varit på arbetsplatsen ett tag och börjar ”göra nytta” kan samordnar-
na kräva lite mer av arbetsgivaren. Det kan vara att deltagaren får ta mer an-
svar eller att man utökar arbetstiden.  

Jag tycker inte vi kan ställa så jättemycket krav på arbetsgivarna. Vi får ju vara 
väldigt glada att våra deltagare får komma dit. Alltså, man kanske är lite försiktig 
i början så, att man inte ställer för mycket krav på dem i början så att de inte tyck-
er att ’o det här verkar jobbigt’. Men när personen har varit där ett tag då har de 
väldigt mycket nytta av dem oftast och att man då kan ställa lite krav på arbetsgi-
varna. 

Avtal med arbetsgivare 
När en deltagare påbörjar arbetsträning upprättas ett avtal mellan arbetsgi-
varen och ArbetsDax. Av avtalet framgår under vilken period överenskom-
melsen gäller, vilka dagar och tider deltagaren ska vara på arbetsplatsen 
samt varifrån deltagaren har sin försäkring (kommunen eller Försäkringskas-
san). Om deltagaren är sjukskriven ska kontraktet godkännas av Försäk-
ringskassan som en del i rehabiliteringen. Prövotiden varar i 2 – 3 veckor ef-
ter denna period görs en uppföljning där deltagaren, samordnaren och hand-
ledaren närvarar. Om överenskommelsen förlängs görs ett tillägg till avtalet, 
detsamma gäller om arbetstiden utökas.  

Kontakten mellan deltagare och samordnare under arbetsträningen 
Hur ofta samordnaren och deltagaren har kontakt under arbetsträningen va-
rierar beroende på vad deltagaren vill. Om det är en ”arbetsträning” har 
samordnaren och deltagaren kontakt var tredje eller fjärde vecka, men om 
arbetsträningen varar under en lång tid brukar kontakten glesas ut mer och 
mer. När deltagaren är en ”sysselsättning” får samordnaren ofta en mer un-
danskymd roll då de med tiden bara träffas några gånger om året. Ofta träf-
fas man på arbetsplatsen i samband med uppföljningssamtal. Ibland föredrar 
deltagaren att man träffas på ArbetsDax för att prata avskilt och då gör man 
det.  

Efter varje möte med deltagaren för samordnaren daganteckningar. Dag-
anteckningarna skrivs för hand och består av en kortfattad information om 
syftet med träffen (samtal/kartläggning/information/uppföljning/studiebe-
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sök), vad som planerats, vad samordnaren har tagit på sig att göra och vad 
personen tagit på sig att göra. Daganteckningarna används som ett stöd för 
minnet vid kommande möten och vid kontakter med andra aktörer. 

Samordnaren brukar inte ha kontakt med handledaren utan att deltagaren 
närvarar. Det händer dock att handledaren ringer upp samordnaren för att 
de har något att fråga om. En del arbetsgivare kan vara oroliga för att de läst i 
tidningen om brott som begåtts av psykiskt sjuka människor, de kan då und-
ra över vad det är för människor som deltar i ArbetsDax. Samordnaren kan 
då beskriva målgruppen generellt men med anledning av sekretessen och 
deltagarens integritet besvaras aldrig frågor om den specifika deltagaren.  

”Arbetsträning”, ”sysselsättning” och kravnivåer 
Prövotiden fungerar lika vare sig deltagaren är en ”arbetsträning” eller ”sys-
selsättning”. De krav som ställs under arbetsträningen kan dock skilja sig åt. 
Det som är gemensamt är att deltagarna förväntas närvara på bestämda tider 
samt att de tar ansvar för sin egen rehabilitering.  

Om deltagaren är en ”arbetsträning” ställs högre krav på att försöka utöka 
tiden och ta mer ansvar successivt. Eftersom deltagarna är medvetna om 
denna målsättning är detta oftast inget större problem. För en ”sysselsätt-
ning” handlar arbetsträningen mer om att vara på en viss plats för att fylla 
dagarna med något meningsfullt. Arbetsgivaren skall vara införstådd med 
syftet för arbetsträningen, att det kan vara olika med utgångspunkt från ”ar-
betsträning” eller ”sysselsättning”.  

[För en ”sysselsättning” handlar det om] lusten och glädjen, att få påfyllning, att 
inspireras, att få en bättre kvalité hemma eller att helheten blir på annat sätt – att 
man får vara i det. Medan rehabiliteringen är ju mera att de skall ju gå framåt. 
[…] Att man är framåt, att man vill ha utmaningar, för att växa, att utöka tiden 
lite, att det finns motivation i det. 

För att deltagaren skall gå framåt i rehabiliteringen ökas kraven successivt. 
Det tycks vara en ständig balansgång att anpassa kraven så att de hamnar på 
rätt nivå. För höga krav kan leda till att pressen blir för stor så att man mår 
sämre, låga krav kan göra att arbetsträningen upplevs som meningslöst. En 
indikator på att något är fel är om deltagaren har hög frånvaro på arbetsträ-
ningen. Frånvaro kan tyda på att det är för höga krav som ställs så att stres-
sen blir för stor eller att det är för låga krav så att det inte känns meningsfullt. 
När samordnarna gör uppföljningar märker de om handledaren tycker att 
arbetsträningen fungerar bra, vad deltagaren tycker, om det finns lämpliga 
arbetsuppgifter och om ansvaret för arbetsuppgifterna står i paritet med del-
tagarens förmåga. Om pressen under arbetsträningen upplevs för stor för 
deltagaren försöker samordnaren reda ut om deltagaren lägger kraven på sig 
själv eller om de kommer från omgivningen. Ofta har deltagarna väldigt 
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höga krav på sig själva och samordnarna försöker då bidra till att sänka dem. 
Ovisshet och stress är faktorer som inverkar negativt på rehabiliteringen. 
Samordnarna framhåller att det är viktigt att rehabiliteringen får ta tid. 

Avaktualisering 
Så småningom skall deltagaren avsluta sin arbetsträning. En signal som sam-
ordnaren ger akt på är om deltagaren känner sig utnyttjad på arbetsplatsen, 
att han/hon upplever sig göra samma jobb som de andra i personalen. Om 
deltagaren känner så kan det vara dags att gå vidare i rehabiliteringsproces-
sen. Om deltagaren arbetstränar minst halvtid är det oftast Arbetsförmed-
lingen som skall ta över ansvaret. I många fall jobbar ArbetsDax parallellt 
med Arbetsförmedlingen för att överlämningen skall bli smidig. I andra fall 
avslutas tiden i ArbetsDax genom att deltagaren exempelvis får anställning 
eller börjar studera. Det finns också deltagare som har en anställning som de 
skall återgå till.  

Det är svårare när samordnarna upplever att rehabiliteringen inte lyckas. 
Tecken på detta är att deltagarens ansvar för arbetsuppgifterna sänks flera 
gånger men att det ändå inte fungerar, att det inte sker några framsteg i re-
habiliteringen. Samordnarna kan då ha kollegial handledning för att ge var-
andra råd om hur man skall förfara med deltagaren. Om man inte hittar ett 
sätt att hjälpa deltagaren tas det upp till diskussion med honom/henne: Kan-
ske är inte ArbetsDax rätt verksamhet just nu?  

När deltagaren skall sluta på ArbetsDax får denne fylla i en enkät om vad 
de tyckt om verksamheten. Samtidigt informeras alla om att de är välkomna 
tillbaka till verksamheten om behovet skulle återkomma. De dokument som 
finns om deltagaren makuleras så att deltagaren kan känna att ArbetsDax är 
en avslutad del i sitt liv. Samordnarna vet sällan vad som händer med delta-
garna efter att de avaktualiserats, förutom det som de ibland kan höra ryk-
tesvägen.  

Kösystemet och gruppverksamhet 
När en deltagare avaktualiserats tar samordnaren in en ny person från kön. 
Kösystemet fungerar så att den som stått i kön längst kommer in i verksam-
heten först. De samordnare som arbetar halvtid inom psykiatrin tar i huvud-
sak med sig deltagare därifrån.  

Samordnarna verkar uppleva en viss press av att det finns många perso-
ner i kö till verksamheten. För att behålla kvaliteten på verksamheten måste 
de stå emot denna press så att ingen aktuell deltagare avaktualiseras för ti-
digt till förmån för någon som står i kön. En av samordnarna menar att ett 
sätt att kunna ta sig an fler deltagare är att ha ett antal ”sysselsättning” lite på 
sidan om eftersom de inte kräver så stor arbetsinsats när de kommit in i ar-
betsträningen. 
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På senare tid har ArbetsDax startat en gruppverksamhet för personer som 
står i kö till verksamheten. I gruppen finns 10 personer och de träffas en gång 
i veckan. Gruppen gör bland annat studiebesök på olika arbetsplatser. Syftet 
med detta är att hålla uppe personernas motivation och att påbörja rehabili-
teringsprocessen: Deltagarna får en chans att orientera sig kring var de vill ha 
sin arbetsträning och samordnarna kan bedöma hur motiverade deltagarna 
är och vilken arbetsförmåga de har. Efter den första omgången fick deltagar-
na fylla i en enkät57 och bland annat svara på vad som varit bra med grupp-
verksamheten. Samtliga sex personer som svarade angav att det bästa med 
gruppverksamheten vara att ”Träffa andra människor i liknande situation 
som jag själv”, tre personer ansåg även att det var ”Givande och intressant 
med studiebesök”.58 

6.3.5 Samverkansaspekter 

De aktörer som samordnarna har lyft fram som samverkanspartners är För-
säkringskassan, Arbetsförmedlingen, Försörjningsstöd och psykiatrin. I dags-
läget förekommer ingen samverkan med intresseorganisationer för psykiskt 
funktionshindrade. 

Den aktör som samordnarna generellt upplever bäst kontakt med är För-
säkringskassan. Samordnarna menar att det finns en samsyn mellan Försäk-
ringskassan och ArbetsDax och att de därför får stöd från handläggarna där.  

Samordnarna menar att samarbetet med Arbetsförmedlingen skulle be-
höva utvecklas då Arbetsförmedlingen inte tycks ha full beredskap att ta 
emot en del av deltagarna som kanske klarar av att arbeta men inte att söka 
jobb. De höga krav som ställs på dessa deltagare gör att det uppstår ett glapp 
mellan ArbetsDax och Arbetsförmedlingen. Samordnarna menar att det fun-
gerade bättre när AMI fanns, eftersom AMI inte ställde lika höga krav på del-
tagarna och därför fungerade som en brygga mellan ArbetsDax och Arbets-
förmedlingen. Deltagarnas tid på ArbetsDax kan också förlängas på grund 
av att Arbetsförmedlingen har svårt att hitta arbeten till målgruppen.  

Samordnarna menar att viljan nog finns hos handläggarna på Arbetsför-
medlingen, men att samarbetet försvåras av att Arbetsförmedlingen verkar 
ha hög personalomsättning. Samma förklaring lämnas när det gäller samar-
betet med Försörjningsstöd som inte heller fungerar tillfredsställande. En an-
nan förklaring som samordnarna ger är att det kan bero på att handläggarna 
inom dessa organisationer har en annan kunskap och utbildning, vilket kan 
leda till en viss språkförbistring och därmed bristande samsyn. 
                                              
57  Enkäten har tagits fram, distribuerats och bearbetats av samordnarna på ArbetsDax. 
58  Övriga svarsalternativ var: -Att få ”komma iväg” på någon aktivitet varje vecka (2 

st), -Att ha en tid att passa (1 st), -Att träffa andra människor i samma ålder (1 st), -
Något som bryter ensamheten (1 st).  
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Ibland kan ArbetsDax arbetsmetod att låta rehabiliteringsprocessen ta tid 
gå stick i stäv med vad den aktör som försörjer deltagaren vill. Samordnaren 
kan då behöva förhandla för att ge deltagaren mer tid i verksamheten.  

Det handlar ju om kontinuitet. Att man inte har nån tidsbegränsning här utan 
tar det 3 år så tar det 3 år och tar det 2 månader, att vi försöker att varje person 
ska få gå igenom den här processen i sin egen takt. Och det låter tjusigare än det 
är på sätt och vis för vi har ju ändå Försäkringskassan och de uppdragsgivare som 
finns runtomkring som är med och bestämmer takten. Men där har ju vi också ett 
uppdrag gentemot deltagarna och det är att värna deras process. Att de faktiskt får 
tiden på sig, att utvecklas i den takt som de har förmåga till. 

En av samordnarna menar att Försäkringskassan agerar ”blåslampa” och 
Arbetsförmedlingen ”bromskloss”. 

Ibland kan Försäkringskassan som myndighet trycka på och säga går det inte for-
tare än så här? Nej, säger jag då. Det gör det inte [skratt]. Det är ju de som står 
för försörjningen så de är ju ofta de som står för kraven. Arbetsförmedlingen är ju 
de som tar emot och de vill ju inte ha mera jobb, så det är ju problemet att man 
kommer för sakta dit. 

Samverkan består till en stor del av personliga relationer som byggts upp 
mellan samordnare och personer i andra organisationer. Detta kan också bi-
dra till att samordnarna upplever bättre samarbete med Försäkringskassan 
än med Försörjningsstöd och Arbetsförmedlingen. Det kanske också kan för-
klara att en av samordnarna som arbetar halvtid inom psykiatrin anser att 
det är den lättaste aktören att samverka med, medan en annan samordnare 
anser att samverkan med psykiatrin (särskilt läkare) är den delen som är i 
störst behov av utveckling.  

6.4 Styrgruppsperspektivet 

I detta avsnitt redogörs för styrgruppens perspektiv på ArbetsDax verksam-
het. Resultatet bygger på en gruppintervju med kommunens, psykiatrins och 
Försäkringskassan representant samt efterföljande enskild intervju med Ar-
betsförmedlingens representant. Teman som berörs är styrgruppens bak-
grund, syfte, sammansättning och hur återkoppling görs till de berörda or-
ganisationerna, hur resursutbytet ser ut mellan ArbetsDax och de samver-
kande rehabiliteringsaktörerna, vilken insyn styrgruppen har i den operativa 
delen av ArbetsDax, samt vilka brister styrgruppen kan se med ArbetsDax 
verksamhet. 
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6.4.1 Styrgruppens bakgrund och syfte 

Styrgruppen har vid intervjutillfället funnits i drygt ett år och är således ett 
tämligen nytillkommet forum. Gruppen uppstod på initiativ av ArbetsDax-
samordnarnas arbetsledare inom kommunens socialpsykiatri kort efter att 
denne tillträdde sin tjänst. Syftet var att förbättra kontakten mellan de sam-
verkande huvudmännen, då en stor osäkerhet rådde om ArbetsDax fortlev-
nad. Beslutsvägarna mellan och inom de olika organisationerna upplevdes 
som onödigt långa och besluten kring ArbetsDax avgjordes alltför långt bort 
från den operativa verksamheten. I detta behövde också samordnarna ett 
stöd för mera övergripande samverkansproblem mellan de olika rehabiliter-
ingsaktörerna, så att de i högre utsträckning istället kunde ägna sig åt rehabi-
literingsarbetet med deltagarna. Samtidigt ser sig styrgruppen som ett stöd 
och forum för de berörda organisationerna när intressekonflikter uppstår 
kring samverkan. Således kan man säga att styrgruppen ser sig som ett mel-
lanled mellan samordnarna och respektive samverkansorganisation, där man 
har en dubbelriktad problemlösningsuppgift att fylla. 

Det är ju liksom hela tiden att var och en av huvudmännen ska få ut det man 
tycker att man behöver få ut av ArbetsDax, och att styra åt det hållet. Och sen 
just för att det är risk för intressekonflikter, att vi har diskussioner med alla på 
plats. […] Olika myndigheter skall inte behöva lösa alla frågor när det blir konflik-
ter, utan då får vi ta en del saker och reda ut dem när det blir oklarheter. 

Det är väl uppifrån och ned, men det är ju också nedifrån och upp – att Arbets-
Dax-personalen har synpunkter och funderingar som de kan komma till oss med. 
[…] En tvåvägskommunikation. 

Hittills har arbetet inom gruppen varit en process att lära känna varandra, att 
sätta sig in i varandras inomorganisatoriska problematik. Man strävar efter 
att förstå de olika organisationernas förutsättningar för samverkan och få en 
helhetssyn på ArbetsDax verksamhet. Samtidigt är det viktigt för styrgrup-
pens medlemmar att representera sin organisation och företräda de intressen 
som är förknippade med denna huvudman. 

Styrgruppen sammanträder ungefär fyra gånger per år och kommunens 
representant är sammankallande. 
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6.4.2 Styrgruppens sammansättning och återkoppling av arbetet 

Här följer en redogörelse för styrgruppens sammansättning och hur de i in-
tervjun medverkande representanterna59 återkopplar arbetet inom gruppen 
till respektive organisation. 

Kommunens representant 
Kommunens representant är enhetschef inom socialpsykiatrin och därmed 
arbetsledare för samordnarna inom ArbetsDax. Hon anser att det är en bra 
position för att agera som kommunens representant inom styrgruppen. 
  

Återkoppling av styrgruppens arbete till den egna organisationen görs i 
samband med personalmöten inom socialpsykiatrin, där också överordnad 
chef och enhetschefskollegor är med. Informationen handlar då mest om så-
dant som är viktigt ur samverkanssynpunkt: Vad händer med ArbetsDax och 
vad är viktigt just nu? Därutöver görs återkoppling vid personalmöten med 
ArbetsDax personal. Informationen består då ofta av prioriteringsfrågor. I 
gengäld tar personalen ofta upp frågor som hon tar med sig tillbaks till styr-
gruppen. 

Psykiatrins representant  
Psykiatrins representant menar att hon är med i styrgruppen för att hon har 
lång erfarenhet som rehabiliteringspersonal, men också för att hon tidigare 
arbetat inom ArbetsDax. Hon var med om att starta verksamheten vid sam-
manslagningen mellan Projekt ArbetsRo och Team ArbetsSam. Numera ar-
betar hon som arbetsterapeut inom psykiatrin. Psykiatrins representant me-
nar dock att hennes roll inte är den helt rätta att företräda psykiatrin inom 
styrgruppen: ”Jag når inte dit jag vill med mina frågor.” Eftersom hon arbetar 
inom en viss enhet har hon svårt att nå ut till andra enheter. Hon tror att nå-
gon med stabsposition skulle ha större möjlighet att informera och påverka 
berörda enheter inom psykiatrin.  

Psykiatrins representant återkopplar styrgruppens arbete i huvudsak 
skriftligen, samt att hon emellanåt bokar möten med sin chef för informa-
tionsutväxling. Informationen består i huvudsak av frågor som tagits upp 
inom styrgruppen och resultatredovisningar av ArbetsDax verksamhet, och 
hon hoppas att detta bidrar till beslut inom psykiatrin till fortsatt engage-
mang i verksamheten. 

                                              
59  I styrgruppen ingår även en ArbetsDax-samordnare, som dock inte har intervjuats i 

egenskap av styrgruppsrepresentant. Istället har hon medverkat i såväl observatio-
ner som samordnarintervjuer. 
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Försäkringskassans representant  
Försäkringskassans representant är sektionschef inom Försäkringskassans 
”Processen Ohälsa” i Eskilstuna, samt är samverkansansvarig inom Försäk-
ringskassan i Eskilstuna och Strängnäs. Han menar att denna roll är den rätta 
att representera Försäkringskassan i styrgruppen. 

Återkoppling görs främst muntligen till berörda handläggare inom För-
säkringskassan60 och till överordnad chef. Med handläggarna diskuteras ex-
empelvis prioritering av olika ärenden, samt de problem som uppkommer i 
och med den kö som finns till ArbetsDax verksamhet. Med chefen diskuteras 
i huvudsak ekonomiska frågor. 

Arbetsförmedlingens representant  
Arbetsförmedlingens representant är ansvarig för rehabiliteringsfunktionen 
inom Arbetsförmedlingen i Eskilstuna, en roll som han menar bör vara den 
rätta i styrgruppen. Han har tidigare arbetat inom det numera avvecklade 
AMI och har varit engagerad i samverkan sedan Team ArbetsSam-tiden. 

Arbetsförmedlingens representant återkopplar styrgruppens arbete i för-
sta hand till ARB-gruppen61 inom Arbetsförmedlingen, men emellanåt tar 
han upp ekonomiska frågeställningar med ledningsgruppen. 

6.4.3 Resursutbytet med ArbetsDax 

Inom styrgruppen är samtliga representanter överens om att samverkan i 
ArbetsDax form bidrar till en stor vinst, då de olika samverkande huvud-
männen vill samma sak men inte kan tillgodose målgruppens samlade behov 
på egen hand. 

Psykiatrins representant menar att ArbetsDax underlättar arbetet med att 
bygga rehabiliteringskedjor för patienter inom psykiatrin. Genom ArbetsDax 
kan psykiatripersonalen62 följa med patienterna från psykiatrin och in i reha-
biliteringen. Detta kan i vissa fall vara den länk i kedjan som behövs för att 
patienterna skall ”komma igång med sina liv”. Detta innebär även att Ar-
betsDax tar över en del av psykiatrins arbetsbelastning. I gengäld bidrar psy-
kiatrin med såväl personal som rehabiliteringskunskap till ArbetsDax. Sam-

                                              
60  Försäkringskassan har 5 handläggare som arbetar med målgruppen. 
61  ARB-gruppen (arbetslivsinriktad rehabilitering) består av 7-8 handläggare som jobbar 

med rehabilitering utifrån olika handikapperspektiv. Syftet är att ge extra stöd till männi-
skor som behöver det på grund av somatiska besvär, psykiska besvär eller intellektuella 
handikapp. ARB-gruppen samarbetar också med AMA (kommunens arbetsmarknadsav-
delning), samt har hand om lönebidrag. I gruppen finns en kontaktperson mot ArbetsDax 
som tar emot information om deltagarna och för den vidare. 

62  Detta avser i huvudsak de landstingsanställda arbetsterapeuterna som arbetar halv-
tid inom ArbetsDax. 
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mantaget kan detta ge en tämligen väl integrerad övergång mellan psykiatrin 
och ArbetsDax, eller som psykiatrins representant själv uttrycker det: ”Så att 
den här KEDJAN, den tycker jag är jättebra. Suverän!” 

För kommunens vidkommande utgörs huvudintresset i ArbetsDax av de 
25 sysselsättningsplatser för psykiskt funktionshindrade som kommunen har 
i uppdrag att ansvara för. För dessa erbjuder ArbetsDax ”en viktig väg vida-
re” då verksamheten till skillnad från andra sysselsättningsverksamheter i 
större utsträckning kan bidra till att deltagarna kommer vidare i sin rehabili-
teringsprocess. I gengäld svarar kommunen för samordnarnas vidareutbild-
ning och att de har platser i det forum som finns inom kommunen för olika 
sysselsättningsverksamheter63. 

Från Försäkringskassans sida menar man att ArbetsDax bidrar till Försäk-
ringskassans verksamhet genom att få deltagare att gå från sjukskrivning till 
egen försörjning. Eftersom Försäkringskassan inte bedriver någon egen reha-
biliteringsverksamhet behövs ArbetsDax för personer som inte kan gå direkt 
till Arbetsförmedlingen utan ”kräver nånting mer”. Försäkringskassans roll 
är att samordna rehabiliteringen gentemot andra rehabiliteringsaktörer. 
Därmed svarar också Försäkringskassan i dessa fall för försäkringsdelen, ex-
empelvis under tiden som deltagarna är i arbetsträning. 

Arbetsförmedlingens representant pekar på att ArbetsDax bidrar till att 
många individer som sannolikt inte på annat sätt skulle nå ett arbete gör just 
det. Även om ArbetsDax inte arbetsplacerar deltagarna, utan jobbar med att 
bygga upp och få människor att fungera i arbetsliknande situationer, kan det 
bli så att deltagare genom ArbetsDax kan hitta platser som kan leda till ett 
arbete. Arbetsförmedlingens representant tycker att Arbetsförmedlingen kan 
bidra till ArbetsDax verksamhet genom att bistå med kunskaper om arbets-
marknaden så att samordnarna kan söka arbetsträningsplatser där det kan 
finnas anställningsbehov.  

6.4.4 Styrgruppens insyn i den operativa ArbetsDax-verksamheten 

Nedan följer en redogörelse för styrgruppens samlade utsagor om den opera-
tiva verksamheten inom ArbetsDax, vilket kan ge en bild av hur väl styr-
gruppens uppfattning om verksamheten överensstämmer med samordnar-
nas beskrivning av den. Detta menar vi kan vara relevant då styrgruppen har 
att fatta vissa beslut som i direkt mening berör verksamheten. 

Beskrivning av målgruppen 
Ur psykiatrins representants perspektiv utgörs målgruppen av psykiskt 
funktionshindrade människor i Eskilstuna kommun som har kontakt med 
psykiatrin, är motiverade att delta i ArbetsDax samt bedöms ha funktions-
                                              
63  Detta är delar som går utöver kommunens roll som arbetsgivare för samordnarna. 
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mässiga förutsättningar för det. ArbetsDax når sin målgrupp genom att ope-
rativ personal hos de olika rehabiliteringsaktörerna ger information. En del 
människor hör talas om verksamheten på andra sätt och själva tar kontakt 
med samordnarna. 

Kommunens representant menar att målgruppen är tämligen bred i den 
mening att den sträcker sig från dem som främst behöver en meningsfull 
vardag till dem som har målsättningen att finna ett arbete. Grunden består 
dock i att man har psykiska funktionshinder och har motivation att deltaga. 
Hon understryker att det är viktigt att förklara för deltagarna att syftet med 
ArbetsDax inte är att man skall få en anställning på just den arbetsplats som 
man arbetstränar på. Detta för att deltagarnas förväntningar skall överens-
stämma med verksamheten. De som har ”för mycket symtom” är inte lämp-
liga för ArbetsDax, utan hör sannolikt hemma inom andra sysselsättnings-
verksamheter. Större delen av målgruppen nås genom kontakter med psyki-
atrins arbetsterapeuter, Försäkringskassans handläggare eller kommunens 
sysselsättningsverksamheter. Även kommunens representant menar dock att 
vetskapen om ArbetsDax sprids muntligen, vilket gör att en del själva tar 
kontakt med samordnarna. 

För Försäkringskassans representant utgör ”de viktiga” inom målgruppen 
de som kan passera ArbetsDax mot egen försörjning. Det är dessa som utgör 
Försäkringskassans huvudintresse i verksamhetens målgrupp. Grunden ut-
görs av att man är sjukskriven på grund av psykiska funktionshinder. För-
säkringskassan erhåller signaler från främst läkare inom psykiatrin när pati-
enten kan vara mogen för rehabilitering, och tillsammans med handläggare 
på Försäkringskassan64 görs en bedömning av om ArbetsDax är en lämplig 
verksamhet. 

Ur Arbetsförmedlingens perspektiv utgörs målgruppen av personer som 
själva vill gå vidare mot ett arbete och egen försörjning, men där förmågan av 
psykiska orsaker inte finns. De kan anses för friska för att vara inom vården, 
men för sjuka för att finnas inom Arbetsförmedlingens ansvarsområde. Mål-
gruppen nås exempelvis via kontakter med öppenvårdsteam eller på psyki-
atriska kliniker. Arbetsförmedlingen kan också aktualisera ärenden hos Ar-
betsDax, men arbetsförmedlingens representant i styrgruppen är osäker på 
hur vanligt detta är65. 

                                              
64  Försäkringskassan har 5 handläggare med inriktning mot målgruppen. 
65  Enligt verksamhetsberättelsen för ArbetsDax var 10 av 149 aktuella deltagare sådana 

som kom till verksamheten via Arbetsförmedlingen. 
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Samordnarnas uppdrag 
Styrgruppen beskriver det som att samordnarna har två huvudsakliga roller: 
Att verka i nätverk med andra rehabiliteringsaktörer och arbetsgivare, samt 
att fungera stödjande och motiverande för deltagarna. 

I arbetet med deltagarna betonas vikten av att skapa relationer under det 
att kartläggningen genomförs, samt att det är samordnarnas uppgift att ut-
ifrån sina kunskaper om rehabiliteringsprocesser kunna se resurser och hin-
der för deltagarna. Mycket handlar dock om att stötta och motivera deltagar-
na, där samordnarnas innovativa förmåga sätts på prov och resultatet kan bli 
en förtroendefull relation mellan deltagare och samordnare. Därefter söker 
samordnaren och/eller deltagaren efter en passande arbetsplats, vilket efter 
kontakt med arbetsgivaren kan följas av ett studiebesök. Kommer deltagaren 
igång med arbetsträningen finns samordnaren som ett stöd till såväl deltaga-
re som arbetsgivare, och samordnarens uppgift blir i huvudsak att försöka 
motivera deltagaren att utöka arbetstiden successivt. Om detta faller ut väl 
kan det bli samordnarnas uppgift att kontakta Arbetsförmedlingens ARB-
grupp för att överföra deltagaren till nästa steg i rehabiliteringen. 

Man betonar vikten av att samordnarna har god kontakt med de olika re-
habiliteringsaktörerna och arbetsgivarna, där mycket av samordnarnas upp-
gift blir att ”matcha ihop” människor. En av de viktigare ”matchningarna” 
äger rum när deltagarna skall påbörja arbetsträningen, där miljön på arbets-
platsen många gånger kan vara viktigare än arbetsuppgifterna i sig. 

Ja, det är mycket att matcha. Och att matcha individen mot arbetsplatsen och mil-
jön på arbetsplatsen. Den är många gånger viktigare, själva miljön på arbetsplat-
sen. Att också ha känsla för den, än för uppgiften. 

(Psykiatrins representant). 

Samordnarna utgör också en viktig samordnande länk mellan psykiatrin, 
kommunen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att värna konti-
nuiteten i rehabiliteringsprocessen: 

Personerna finns ju inom psykiatrin och sen kopplar de ju på möjligheterna till 
arbetsträning och möjligheter på arbetsmarknaden och där finns ju vi med också 
då. Så att det är väl en viss samordning av de här resurserna, möjligheterna. För-
säkringskassan finns ju också med där. Så att jag föreställer mig att de ser till att 
den här kedjan, att rehabiliteringsprocessen inte bryts utan att det blir en konti-
nuitet i det här. 

(Arbetsförmedlingens representant). 
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Handledarnas uppdrag 
Styrgruppen menar att handledarena är av stor betydelse för resultatet av 
arbetsträningen, då deras funktion i mångt och mycket är att stötta deltagar-
na och att visa de rutiner och normer som är förknippade med arbetsplatsen. 
De förutsätts också instruera deltagarna i olika arbetsmoment och hjälpa del-
tagarna att komma in i arbetsgemenskapen, att få en grupptillhörighet.  

För dessa uppgifter menar styrgruppen att det kan krävas en del tolerans 
från handledarnas sida, i synnerhet då deltagarna inte beter sig på det sätt 
som de har blivit instruerade. Tillika krävs en följsamhet av arbetsuppgifter-
na så att dessa är adekvata i förhållande till deltagarnas förmåga, att delta-
garna tilldelas mera ansvar successivt. 

Styrgruppen menar att handledarna i regel uppfyller sin funktion på ett 
bra sätt. 

6.4.5 Brister i ArbetsDax verksamhet 

Nedan redogörs för de förevarande problem som representanterna i styr-
gruppen har framfört som är förknippade med ArbetsDax verksamhet. 

Köbildning 
Ett återkommande problem som framkommer i intervjun med styrgruppen 
utgörs av de personer som behöver stå i kö för att komma till ArbetsDax 
verksamhet. Såväl psykiatrin som Försäkringskassan påtalar detta som ett 
problem som man helst skulle se löstes, då köbildningen bidrar till att rehabi-
literingskedjan blir bruten för en tid. En bruten kedja innebär bristande kon-
tinuitet, vilket verkar negativt på de personer som drabbas. Köbildningen 
åstadkommer också en viss intressekonflikt å psykiatrins sida då patienter 
som kommer in i verksamheten genom kontakt med arbetsterapeuter inte 
behöver stå i kö. Andra psykiatripatienter som inte kommer in i verksamhe-
ten på detta sätt hamnar dock i kö tillsammans med dem som kommer från 
exempelvis Försäkringskassan och kommunens sysselsättningsverksamhe-
ter.  

Köbildningen kan således bidra till vissa intressekonflikter mellan sam-
verkansparterna, då dessa ju inte endast skall samverka utan samtidigt se till 
sina respektive huvudmäns intressen. Här menar kommunens representant 
att vad som behövs är mer resurser för att verksamheten skall kunna tillgo-
dose samtliga parters behov, för att dessa därigenom kan peka på nyttan 
med fortsatt samverkan. Detta förstärks av Försäkringskassans representant: 
”Man vill ju ha valuta för pengarna!” 

Samverkan och arbetsmetoder 
Inom styrgruppen framkommer en viss asymmetri mellan representanterna 
med avseende på hur väl man tycker att samverkan fungerar mellan de be-



Centrum för Välfärdsforskning 

 82

rörda rehabiliteringsaktörerna inom ArbetsDax. Framför allt pekar man på 
att Arbetsförmedlingens delaktighet i verksamheten framstår som något av 
ett intressemässigt problem, då man därifrån exempelvis inte vill bidra lika 
mycket ekonomiskt som tidigare och att det framkommer en del svårigheter i 
samarbetet på operativ nivå. Detta menar de övriga i styrgruppen kan bero 
på det regelverk som Arbetsförmedlingen har att hålla sig till. Arbetsförmed-
lingens representant kan å sin sida inte se några större problem i samverkan 
med de andra aktörerna, men tillstår att Arbetsförmedlingen är en helstatlig 
verksamhet som utifrån politiska beslut har att prioritera olika målgrupper 
allteftersom arbetsmarknaden förändras. Därför kan det hända att vissa mål-
grupper av resursskäl inte kan stöttas på samma sätt under en längre tid. 
Därutöver uppmuntras personalen inom Arbetsförmedlingen att byta ar-
betsuppgifter emellanåt, vilket kan vara skäl till att samverkan på operativ 
nivå kan påverkas då handläggare byts ut. 

Kommunens representant påtalar att det föreligger en del problem i sam-
verkan mellan ArbetsDax och AMA. Orsaken till detta anges vara de särskil-
da arbetsmetoderna. En del deltagare börjar på AMA efter ArbetsDax. Vid 
avaktualiseringen syftar samordnarna till att följa med över till AMA för att 
deltagarna skall få en smidig övergång, enligt gängse arbetsmetod inom Ar-
betsDax. Detta strider dock mot AMA:s sätt att arbeta med deltagarna efter-
som man där prioriterar deltagargruppen och vill hålla den så intakt som 
möjlig. På AMA vill man därför inte ha tillfälliga gruppmedlemmar i form av 
samordnare. Från AMA har man också fått undringar kring vilka arbetsme-
toder man använder inom ArbetsDax, samt om man kan visa på effekten av 
dessa. Här har det uppenbarligen varit svårigheter med redovisningen från 
ArbetsDax sida. Av dessa anledningar har AMA erbjudits en plats i styr-
gruppen, trots att man inte bidrar ekonomiskt till ArbetsDax.  

Styrgruppen ser att framför allt fler kommunala verksamheter borde vara 
delaktiga kring ArbetsDax verksamhet för att underlätta samverkan: Försörj-
ningsstöd och kanske även Individ och familj. Man menar att på grund av att 
framför allt Försörjningsstöd inte finns med så kan det ha blivit så att en prio-
ritering av framför allt Försäkringskassans intressen i målgruppen har tillgo-
dosetts på Försörjningsstöds bekostnad. Detta kan i sin tur har bidragit till ett 
förbättrat samarbetsklimat mellan ArbetsDax och Försäkringskassan, men ett 
försämrat sådant mellan ArbetsDax och Försörjningsstöd. 

Även brukarorganisationernas frånvaro berörs. Idag finns kooperativet 
”Uppsökarna” representerat i RESAP 2, men i övrigt är brukarorganisatio-
nerna inte representerade i verksamheten eller i besluten kring ArbetsDax. 
Detta menar kommunens representant är ett stort problem: 
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Jag tycker att det är ett stort problem. […] Jag tycker de borde vara självklara vid 
omorganisationer, när vi bildar nya verksamheter och så då. […] De har ju ett 
perspektiv som vi inte har, förstås. 

(Kommunens representant). 

I styrgruppen pekar man på att ArbetsDax verksamhet kan verka otydlig, 
man kan inte förklara vad i metoden som fungerar och inte fungerar. Själva 
är de övertygade om att verksamheten är bra, men man kan inte svara på 
frågan ”Vad är det ni gör egentligen, vad är det som är verksamt?” Denna 
otydlighet gör att man, enligt styrgruppen, har svårt att motivera att Arbets-
Dax är en verksamhet värd att investera i.  

Försäkringskassan: ”Uppfattningen hos oss är i alla fall är att det är en bra 
verksamhet och att det gäller att visa att den är faktiskt så…! […] Det är säkert en 
hel del otydligheter.” 

Kommunen: ”Absolut, mycket!” 

Psykiatrin: ”Det blir ju det när en verksamhet växer, tror jag. […] När det ges 
utrymme för egen utveckling.” 

Kommunen: ”Det är ju så här med samverkan och så. Det händer olika saker i 
våra organisationer, då kanske det behövs en förklaring till att… Varför det inte 
har vart så tydligt, men också andra sidan av det här är att det behöver också vara 
väldigt tydligt. Det behöver vi ta till oss!” 

Psykiatrin: ”Ja, behöver vara tydligt för att kunna motivera, så klart. Därmed får 
det inte bli så tydligt så att det blir fyrkantigt å, ramar å så där heller. Måste ju 
finnas hela tiden möjlighet att få utveckla sig å…” 

Samtidigt som man uttrycker ett behov av att tydliggöra verksamheten för 
att motivera dess fortlevnad finns det en rädsla (i detta fall hos psykiatrins 
representant) för att en alltför tydliggjord verksamhet kan utgöra ett hinder 
för samordnarna att utveckla verksamheten. 

I intervjuerna med samordnarna framkom att de också upplevde en del 
osäkerhet kring vad som är verksamt i de egna arbetsmetoderna, men också 
en osäkerhet kring styrgruppens bild av deras arbete. Styrgruppen tror att 
detta kan bero på att de inte har arbetat med att tydliggöra mål och visioner 
för verksamheten i tillräcklig utsträckning. Till viss del anser de att detta be-
ror på att de inte kan planera för mer än 6 månader i taget. Representanterna 
i styrgruppen tror vidare att samordnarna kan uppleva att samverkan funge-
rar bra med handläggare hos andra rehabiliteringsaktörer, men att det före-
ligger en osäkerhet kring hur förtjänsterna med denna samverkan sprids 
inom och uppåt i de olika organisationerna. Här borde alltså styrgruppen 
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kunna utgöra ett forum för att tydligare återkoppla sådan information till 
ArbetsDax-samordnarna. 

Organisation och drift 
Styrgruppen menar att den halvårsbasis som ArbetsDax bedrivs på idag har 
medfört att styrgruppens arbete hittills fokuserat mer på hur verksamheten 
skall finansieras än hur den skall utvecklas. Man känner också oro för sam-
ordnarnas situation i frågor som anställningstrygghet, möjligheter att utveck-
la verksamheten och hur de kan hantera osäkerheten av att arbeta på 
halvårsbasis. Samtliga representanter i styrgruppen menar att det vore önsk-
värt att verksamheten blev permanent.  

Från psykiatrins sida betonar man att rehabiliteringskedjans kontinuitet 
skulle förbättras om verksamheten permanentades, då ArbetsDax som insti-
tution skulle bli mera självklar för de andra rehabiliteringsaktörerna: ”Man 
vet [då] att ArbetsDax finns, man vet att det är en möjlig väg att komma vi-
dare.”  

Kommunens representant menar att det är svårt att vara arbetsledare med 
gällande premisser, då personalens situation utgör ett stort problem. Det blir 
svårt att se långsiktigt på verksamheten och att utveckla den därefter. Trots 
att de som står nära den operativa verksamheten kan se förtjänsterna med 
verksamheten, finns en uppenbar risk att signalerna om detta inte når fram 
till berörda beslutsfattare. Ett eventuellt beslut om nedläggning av ArbetsDax 
skull också innebära att viktig kompetens riskerar att gå förlorad, kompetens 
som man skulle vara i behov av om man i ett senare skede finner det motive-
rat att återuppta verksamheten. 

Allt annat kan vi lösa, men den här långsiktigheten… Det är jättehemskt, alltså. 
Å jag ser det som en stor risk att hela ArbetsDax, alltså att… Mitt värsta scena-
rio, det är att alla tycker att ArbetsDax är en bra verksamhet. Vi kan se det så 
konkret hur det är till nytta för brukarna och så. Men så funkar inte besluten, de 
är inte i fas med varandra. Vilket jag ser som en risk för att personalen börjar söka 
andra jobb. Å de är ju liksom, det tar ju lång tid att slussas in, man bygger upp 
personliga kontakter, vi investerar i utbildning, och de i sitt engagemang och så, 
va. Slutar de så kommer det ta flera år att bygga upp ett nytt ArbetsDax, även om 
det finns alla beslut och vilja till det då. […] Å att det vore jätteroligt att få göra 
på det sättet att lämna delen ’Hur ska ArbetsDax finansieras’ och titta på ’Hur 
utvecklar vi metoderna, vad är det ni vill ha, och vad behöver vi, och hur kan vi 
göra?’. 

(Kommunens representant). 

Om verksamheten blev permanent skulle sannolikt samordnarna kunna läg-
ga ned mer energi på att se framåt och därigenom kunna utveckla verksam-
heten för att höja kvalitén ytterligare, menar kommunens representant. För-
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säkringskassans representant instämmer och betonar att en permanent verk-
samhet på ett positivt sätt skulle bidra till säkerställd kontinuitet för samtliga 
berörda parter. 

För Arbetsförmedlingens vidkommande menar man att verksamheten är 
bra för målgruppen då den hjälper många till arbete. Problemet vid en per-
manent verksamhet blir dock hur finansieringen skall ordnas. Verksamheter 
av ArbetsDax slag faller utanför Arbetsförmedlingens uppdrag, vilket styr 
intresset för finansieringen. Skulle å andra sidan ArbetsDax läggas ned, skul-
le sannolikt flera personer ”bollas runt” mellan de olika aktörerna. För Ar-
betsförmedlingens vidkommande skulle sannolikt detta generera ett visst 
mått av merarbete, då man själva skulle behöva utforma insatser och pro-
gram för målgruppen. Idag har dock inte Arbetsförmedlingen utifrån sin nu-
varande organisation möjligheter till detta. Tidigare fanns AMI att tillgå, vil-
ket sedermera har ersatts av AF Rehabilitering. Till skillnad från den förra 
arbetar den senare utifrån konsultbasis och har inte några egna ärenden. 

Målgruppen 
I intervjuer med tidigare deltagare och i observationer med aktuella deltagare 
i ArbetsDax har det framkommit att vissa deltagare haft svårigheter att iden-
tifiera sig med de verksammas beskrivning av målgruppen. I observationer 
har det har också funnits deltagare som haft kvar sin tjänst under tiden som 
de har arbetstränat i ArbetsDax regi och som har som slutmål för sin rehabili-
tering att återgå till denna tjänst. De nämnda deltagarna utgörs i huvudsak 
av dem som kan karaktäriseras lida av utmattningsdepressioner på grund av 
stress, ofta förknippat med förhållandena i arbetet. 

Inom styrgruppen tycks man vara medveten om den problematik som 
dessa deltagare kan möta i verksamheten. Främst handlar det om att delta-
garna kan sakna ”sjukdomsinsikt” och därför behöver stöd för att kunna ac-
ceptera att det är ett psykiskt funktionshinder de lider av. Detta framställs 
som viktigt eftersom det kan påverka de rehabiliteringsinsatser dessa delta-
gare kan ha rätt till, eftersom verksamheten bygger på deltagarnas egen vilja 
och motivation. Behoven måste alltså komma från deltagaren själv, men ve-
derbörande kan först behöva bli upplyst om sin sjukdomsstatus för att själv 
kunna peka på sina behov. 

Kommunen: ”Jag kan tänka mig de här med utmattningsdepressioner, att är det 
ett psykiskt funktionshinder? Det kan jag tänka mig, att det finns en osäkerhet i 
den gruppen. Och min bild är också att ’Herre gud, har jag rätt till nånting i hela 
världen? Att det liksom går lite grann hand-i-hand det där, den problematik man 
har då.” 

Psykiatrin: ”Mm, förnekandet…” 
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Kommunen: ”Ja, precis. Och att det är en jättesvår definition, tycker jag, vad 
handlar det om egentligen? För det finns ju många olika anledningar till att…” 

Psykiatrin: ”Det är ju också det här med att man har ’gått in i väggen’. Det är 
lite accepterat uttryck då. Att det är mycket bättre att man får säga det än att man 
mår psykiskt dåligt eller nånting, att man ändå inte kan se att det beror på att 
man är en skör person. Mår man dåligt är det liksom så bra att säga att man har 
gått in i väggen, för det är ju modernt nu, det ligger i tiden.” 

Kommunen: ”[…] Och det är ju viktigt, men det är ju inte ett problem för oss på 
bordet här utan det faller på deltagaren. Det här att är de osäkra, att ’har jag rätt 
till det här’ eller… Det är ju jätteviktigt.” 

Pykiatrin: ”Det man bör tänka på nu, det är ju det här ordet ’funktionshinder’ 
som är så på tapeten. ’Jag har väl inga funktionshinder, jag mår ju dåligt!’ […] 
Att man har svårt att ta till sig att det är just DET man har! Men, det kan man få 
förklara för deltagaren ibland. ’Är det så att du inte kan göra det här för att du 
mår dåligt, då är det ett funktionshinder för dig’. Att få ihop de där bitarna.” 

Försäkringskassan: ”Det är språkbruket mycket som…” 

Psykiatrin: ”Ja, att förklara det här med funktionshinder.” 

Därutöver framstår det som att denna kategori deltagare kan beröras av en 
annan sorts problematik som är förknippad med den ordinarie tjänsten efter-
som denna kan utgöra upphovet till det psykiska funktionshindret – exem-
pelvis stressiga arbetsuppgifter eller/och sociala relationer som inte har fun-
gerat tillfredsställande. Detta kan aktualisera frågan om hur pass effektiv Ar-
betsDax rehabiliteringsverksamhet blir för dessa deltagare, som riskerar att 
återkomma till den tjänst som tidigare har ”bränt ut” dem efter att de avak-
tualiserats. Utifrån styrgruppens perspektiv finns inte heller några särskilda 
metoder för bemötandet av och arbetet med dessa deltagare, vilket i sin tur 
kan bero på en bakomliggande otydlighet i ansvarsfördelningen mellan För-
säkringskassan och Arbetsförmedlingen. 

Problemet kan vara att det tar lång tid för en sån här process, ofta vill de kanske 
inte va kvar hos sin arbetsgivare, att det är det som är roten till det onda. Det är 
ju ett problem i sig, det är klart. […] De är ju inte heller aktuella för Arbetsför-
medlingen, de tar bara dem som är arbetslösa i princip. […] Detta hanteras på lite 
olika sätt. Det finns förslag från RSV och AMV att grupper som riskerar arbets-
löshet men har en anställning kvar, vem som ska ha ansvaret där. För det är lite 
otydligt idag. Sen är det diskussioner mellan Försäkringskassan och Arbetsför-
medlingen för att komma överens om hur man ska hantera det. Men det är en svår 
nöt att knäcka, problemet är inte löst än. 

(Försäkringskassans representant). 
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Arbetsgivare och handledare 
I intervjuer med tidigare deltagare och samordnare inom ArbetsDax har det 
framkommit att relationen till arbetsgivare och handledare kan vara proble-
matisk. Detta är en bild som även styrgruppen målar upp. Problemen kan 
kretsa kring relationen till arbetsgivarna som ställer upp och tar emot delta-
gare. Relationen till dem inrymmer egentligen inga möjligheter att ställa krav 
på arbetsträningens eller bemötandets kvalitet. Istället bygger den på princi-
pen ”ömsesidigt utnyttjande, ett ömsesidigt givande och tagande” då arbets-
givare och deltagare anses kunna erbjuda varandra något i utbyte. 

När jag arbetade där så var det så att det fanns arbetsplatser som man till slut inte 
valde. Man kan ju inte… Arbetsgivaren ställer ju upp, erbjuder en arbetsplats. 
Det kan ju ses som ömsesidigt utnyttjande, ett ömsesidigt givande och tagande 
mellan arbetsgivaren och deltagaren. Att kunna erbjuda nånting. Men initialt har 
de ju ett jobb också och så småningom kanske de får nånting utfört, och deltagaren 
har möjlighet att träna upp sig. Det är svårt att ställa en massa krav på arbetsgi-
varen.  

(Psykiatrins representant). 

Att kvalitetssäkra arbetsplatserna är ju annars ganska svårt. Att certifiera vissa 
arbetsplatser och vissa handledare, det är inte så enkelt. 

(Försäkringskassans representant). 

Relationen till arbetsgivarna och handledarna kan också illustreras med ett 
konkret exempel. Här nämns vikten av att få någon slags återföring från ar-
betsplatsen då arbetsträningen inte har fungerat för deltagarna. Om handle-
daren fått en personlig relation till deltagaren kan det vara svårt för denna att 
säga till när arbetsträningen inte fungerar eftersom man tycker om personen. 
Även om de kan tala om det för samordnaren på ArbetsDax är det sällsynt 
att arbetsgivaren eller handledaren framför negativ feedback till deltagarna. I 
sådana lägen blir det då samordnarna som får i uppgift att förmedla åter-
kopplingen till deltagarna, vilket kan utgöra en kritisk del i samordnarnas 
arbete med deltagarna. 

Kommunen: ”Det ju är viktigt att arbetsgivaren kan tala om om det inte funkar, 
för det är ofta så, att man fäster sig vid personen. Man kan hamna i tycka-synd-
om-fällan också då och vill ta hand om. Det är ju också viktigt, när man jobbar 
med rehabilitering, att det kommer fram.” 

Psykiatrin: ”Det är ju den verkligt svåra biten, om det inte fungerar på arbets-
platsen och de säger att, till mig som handläggare då, att ’Nej, det här går inte, nu 
förlänger vi inte det här!’. ’Kan du komma då, så kan du berätta så att den här 
människan får veta vad som inte fungerar?’ Men, det vågar de inte ta! det… Jag 
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menar, det är ju jättesvårt för mig då, som, att för att [ ] och det är ju så dåligt, 
och har inte alls samma effekt som när det kommer direkt.” 

Kommunen: ”Mm, det är tufft att hålla i yxan.” 

Psykiatrin: ”Ja, det är ju det. Då får man hitta lösningar för varje situation.” 

Således bidrar den i princip kravlösa relationen till arbetsgivare och handle-
dare till att samordnarnas arbete med deltagarna försvåras på ett tämligen 
konkret plan. Detta då samordnaren i deltagarens ögon kan framstå som ar-
betsgivarens/handledarens budbärare, och därigenom kan tilliten i relatio-
nen mellan deltagare och samordnare hotas. 

6.5 Utvecklingsförslag från deltagare och verksamma i ArbetsDax 

Nedan redogörs för förslag till utveckling av ArbetsDax verksamhet som har 
framkommit från tidigare deltagare, samordnare och styrgruppen under ut-
värderingens gång. Vi har valt att sammanföra dessa från de olika etapperna 
i ett och samma avsnitt, då förslagen från de olika etapperna i hög grad har 
visat sig sammanfalla med varandra. 

6.5.1 Gruppverksamhet för deltagare 

En del av de tidigare deltagare som intervjuats har påpekat att de saknat en 
stödjande gruppverksamhet i anslutning till ArbetsDax. De menar att det 
hade varit bra för dem att möta andra människor i liknande situation för att 
känna att man inte är ensam. Antingen har man angett det som direkt förslag 
på hur verksamheten kan utvecklas eller så har detta framkommit när delta-
garna berättat om ArbetsDax eller andra verksamheter som de deltagit i före, 
under eller efter tiden i ArbetsDax (se ovan). 

Dels ville jag undersöka om jag kunde få vara med i en grupp. Jag har lite svårt 
med praktiska saker runt omkring det här [med arbetsträningen]. 

(Deltagare i intervju). 

Jag tror också om de hade haft nån sån där grupp, [där] man hade tränat kommu-
nikation [och] försökt träna upp självförtroendet [så] tror jag att [rehabiliteringen] 
skulle ha gått mycket fortare. Nu är det jag som håller på å tillverkar hjulet själv. 
Alltså, på mitt sätt. 

(Deltagare i intervju). 

Gruppverksamhet har också berörts i intervjuer med samordnare där sam-
ordnarna sett positiva effekter av den gruppverksamhet som de har anordnat 
för personer som står i kö till ArbetsDax. Dels uppfattas det som en effektivi-
sering av rehabiliteringsprocessen då vissa deltagare redan i denna ”kö-
grupp” har möjlighet att orientera sig kring var de vill arbetsträna, dels kan 
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samordnarna i ett tidigt skede bilda sig en uppfattning om var i rehabiliter-
ingsprocessen deltagarna befinner sig. På så sätt är kartläggningen redan på-
börjad när deltagarna aktualiseras. Utifrån enkäter som deltagarna i denna 
gruppverksamhet fyllt i verkar det som att det varit en uppskattad arbets-
form även för deltagarna. Samordnarna har också framfört att de skulle vilja 
ha gruppverksamhet även för aktualiserade deltagare, men att det skall base-
ras på frivillighet: Deltagarna skall själva få bestämma om de vill träffas i 
grupp eller enskilt med samordnaren. Samordnarna menar att gruppverk-
samheten skulle kunna komplettera en del av det motivationsarbete som 
samordnarna svarar för idag. 

Även styrgruppen är positiv till en utveckling av gruppverksamhet inom 
ramen för ArbetsDax då man anser att det kan tillföra kvalitet för deltagarna 
då de erhåller social träning i grupp samtidigt som den operativa verksamhe-
ten blir mera effektiv. Resultatet från ”kögruppen” har fallit väl ut och man 
vill gärna se att metoden utvecklades vidare. 

Kommunen:” jag tror det är bra att jobba med grupper. Att ha förträning så. Att 
det är för kvalitén och för att det blir mera effektivt – man träffar flera fall samti-
digt.” 

Psykiatrin: ”Det är ju mycket social träning som är jätteviktig, att få där.” 

Kommunen: ”Absolut. Det har varit med i diskussionen länge om att det skulle 
komma igång och så börjad de i höstas. Det var som test, kan man säga, då de 
kände sig för om gruppverksamhet. Och det har fallit väl ut. Jag tycker att det är 
något som i alla fall jag vill prioritera, jag tror att man får ut väldigt mycket av 
det. Å att de som är anställda är jätteduktiga på å ha grupper. Jag ser jättemycket 
fördelar med det.” 

(Styrgruppen i intervju). 

6.5.2 Stödet till samordnarna 

Samordnarna har framfört ett behov av vidareutbildning. Det har däremot 
inte framkommit något konkret förslag på vad denna utbildning skulle bestå 
av. Samordnarna efterfrågar också mer handledning och mer tid för reflek-
tion. Tid behövs också för att utveckla och upprätthålla samverkan, i synner-
het med Arbetsförmedlingen.  

Det finns ett större behov av ArbetsDax än vad som kan tillgodoses, ändå 
vill inte samordnarna att verksamheten skall bli större. Man vill bevara små-
skaligheten och att deltagarna skall ha möjlighet att känna igen dem som 
jobbar där. Ett bättre alternativ vore enligt samordnarna att istället ha paral-
lella verksamheter. 

En av samordnarna framför också att de skulle behöva jobba mer med 
deltagarnas helhetssituation. Ibland händer det saker i deltagarnas privatliv 
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som kan göra att hela rehabiliteringen påverkas negativt. Hon menar att 
samordnarna inte får arbeta terapeutiskt vilket gör att de inte kan hjälpa del-
tagarna med de delar av livet som faller utanför ArbetsDax ramar. Samord-
naren tror att de deltagare som inte har kontakt med psykiatrin skulle kanske 
få en mer effektiv rehabilitering om samordnarna kunde arbeta med deras 
helhetssituation.  

Det skulle vara vinster om man kunde jobba med hela personens tillvaro. För att 
det kan funka jättebra på arbetsträningen men så börjar det hända saker i privatli-
vet som drar med sig att allt rasar. Även det här med arbetsträningen. Och där 
står ju vi maktlösa och har personen då ingen bra kontakt inom sjukvården eller 
psykiatrin så betyder det att det finns liksom ingen backning där. Då spelar det 
ingen roll hur mycket vi grejar och donar för att få det att funka de här 4 timmar-
na 5 dagar i veckan när resten av tillvaron är kaos. Och ingen finns som kan hjäl-
pa till och sortera det för det är ju inte vårt uppdrag. Där kan man ju ibland kän-
na att vi går utanför ramarna, till [en] viss gräns, då för att försöka hjälpa perso-
nerna att sortera och för att försöka koppla på personer runtikring. Men det är 
inte alltid så lätt. Det är som att ringa i telefonen och ingen svarar i andra änden. 

(Samordnare i intervju). 

Inom styrgruppen menar man att den handledning på gruppnivå som sam-
ordnarna får idag kan behöva kompletteras med handledning på individuell 
nivå. Dessutom påtalar man att det kan behövas en ökad tydlighet från styr-
gruppen, bland annat genom att styrgruppen formulerar påtagliga mål och 
visioner för verksamheten. 

6.5.3 ”Färdiga” arbetsträningsplatser 

Flera deltagare efterlyser någon form av ”färdiga” arbetsträningsplatser som 
ArbetsDax kan erbjuda dem studiebesök och arbetsträning på, så att de inte 
själva behöver engagera sig så mycket i att få tag i passande arbetsplatser. 
Detta har ingått i deras förväntningar på verksamheten, och har lagts fram 
som direkta förslag på utveckling (vilket framkommit ovan). 

Även samordnare har framfört funderingar på att ha ett antal fasta ar-
betsplatser till sitt förfogande, då just sökandet efter passande arbetsträ-
ningsplatser utgör en betungande del i deras arbete. På dessa platser kunde 
det finnas utbildade handledare till förfogande för att hjälpa deltagarna till-
rätta. Ett alternativt förslag går ut på att det skulle finnas en arbetskonsulent 
som kan arbeta med marknadsföring av ArbetsDax gentemot arbetsgivarna, 
ta fram arbetsträningsplatser och bibehålla kontakten med för ArbetsDax 
vidkommande väl fungerande arbetsplatser. 

Det där företaget som fungerar väldigt bra. Har man inte nån som är aktuell för 
det företaget på 5 år så har hela personalstyrkan där bytts ut kanske och har man 
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då nån som kan ha kontakten med dem trots att man inte har nån placerad där så 
kan man hela tiden hålla platser öppna. Det har vi inte tid och möjlighet till. Vi 
utgår från personernas önskemål men vi skulle behöva fasta platser som är i dag-
liga arbetsmiljöer, inte inom socialpsykiatrin utan integrerade arbetsplatser. 

(Samordnare i intervju). 

Utifrån styrgruppens perspektiv ser man också fördelar i att ha ”färdiga” ar-
betsträningsplatser, samtidigt som man betonar att ArbetsDax verksamhet 
utgår från individens önskemål. Det ser alltså ut som konflikt mellan en tyd-
ligt ”standardiserad” verksamhet och anpassning efter individens önskemål. 

Vi pratade ju tidigare om en ”platsbank”. Det är ju ett alternativ, och så kan man 
se fördelar och nackdelar med det då. Det är ju lätt att man blir styrd av det då. 
Då tittar man å ”Okej det är de här platserna vi har – vad kan du tänka dig inom 
det området?” Å det som är positivt med ArbetsDax, det är ju att man kan utgå 
från individen, så som det ser ut idag. 

(Styrgruppen i intervju). 

6.5.4 Stödet till handledarna 

Handledarnas roll och stora betydelse för resultatet av arbetsträningen har 
tydligt framgått i utvärderingen. I deltagarperspektivet har detta i huvudsak 
berört negativa aspekter (se ovan). Ett konkret förslag till utveckling har dock 
framkommit: 

[ArbetsDax] skulle kunna koppla på nån annan människa. Alltså, till det här före-
taget skulle det kunna komma nån från ArbetsDax å prova på det här jobbet, ihop 
med mig. För att bygga upp självförtroendet, och få den människan å ta, komma 
till nåt annat ställe på ArbetsDax. 

(Deltagare i intervju). 

Detta tolkar vi som ett förslag till att vissa deltagare, kanske främst de som 
befinner sig i slutet av sin tid inom ArbetsDax, skulle kunna fungera som en 
slags ”mentor” för andra deltagare. På så vis kan möjligen nytillkomna del-
tagare möta handledare som är insatta i problematiken kring bristande för-
måga och självkänsla, samtidigt som det kan fungera på ett upplyftande sätt 
för ”mentorerna” då de fyller en funktion som kan vara till gagn för någon 
annan. 

Även inom styrgruppen funderar man på hur verksamheten bättre skall 
ta vara på de relationer som finns till handledarna. Här handlar det om att 
stötta handledarna, att bjuda på föreläsningar och att uppmärksamma att de 
gör en insats för ArbetsDax. Men man är också nyfiken på handledarnas 
egna förslag. 
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Kommunen: ”Jag tänker att det också finns mer att göra för dem som ställer upp 
med arbetsplatser, enskilda handledare. Att uppmuntra, ge stöd, ge uppmärksam-
het på ett sånt sätt att de känner att de har ett stöd. Det har de ju av personalen på 
ArbetsDax, men att det kunde vara mer generellt. Att man kanske skulle kunna 
bjuda dem på föreläsningar och uppmärksamma att de faktiskt gör en insats, att 
de känner sig förtrogna med det, va.” 

Psykiatrin: ”Det är ju verkligen ett utvecklingsobjekt, att bjuda in arbetsgivare 
om olika saker.” 

Kommunen: ”Det skulle man ju kunna gå ut å undersöka, om vad som skulle 
uppskattas av arbetsgivarna. Det kan ju vara så att man vill komma å prata, el-
ler… Jag tror att man får nånting personligen, det är ju det vi förväntar oss att de 
skall ge till brukarna, ett engagemang. Så att det skulle va spännande att under-
söka vad de skulle uppskatta som en muntration.” 

(Styrgruppen i intervju). 

6.5.5 Information till målgruppen 

Utifrån de problem som vissa deltagare har haft med att se sig tillhöra mål-
gruppen, menar man inom styrgruppen att detta till viss del kan bero på hur 
informationen om verksamheten är utformad. Detta kan ha en avgörande 
betydelse i det inledande bemötandet för dessa deltagare. Förslag framkom-
mer därför om att anpassa informationen till deltagarna, att göra den mera 
konkret så att deltagarna får lättare att identifiera sig med målgruppen. 

Jag tänker mig att man behöver hålla sig konkret i en beskrivning, för en person, 
jag menar funktionshinder, tror jag inte… Alltså för oss som jobbar med det är 
det självklart, och inte ens det förresten. […] Så då blir det liksom flummigt för 
deras ögon o öron, att just konkretisera mera. ’Du som har svårt med det och 
det’… Det borde kunna gå. Konkretisera mera. 

(Styrgruppen i intervju). 

6.6 Resultatsammanfattning 

Här följer en övergripande sammanfattning av resultaten i utvärderingens 
fyra etapper. 

6.6.1 Deltagarperspektivet 

I intervjuerna med tidigare deltagare lyfter flera av dem fram samordnarnas 
samtalsstöd som viktigt för att de skulle komma vidare i rehabiliteringspro-
cessen. För några har detta medfört att de omvärderat sina mål och anpassat 
arbetsträningen därefter. För andra deltagare har inte samtalsstödet utgjort 
ett lika viktigt moment för processen, vilket kan ha bidragit till att de inte ser 
ArbetsDax som lika betydelsefullt för sin rehabilitering. Vissa deltagare me-
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nar att de hade velat ha ett större engagemang från samordnaren under ar-
betsträningen, ett behov som tycks större hos de personer som kategoriserats 
som ”sysselsättning”. 

En viktig faktor för att deltagandet i ArbetsDax skall fungera tillfredsstäl-
lande tycks vara att deltagaren kan identifiera sig med målgruppen ”psykiskt 
funktionshindrade”. När deltagaren upplevt sig själv som främmande i den-
na målgrupp har samordnarens samtalsstöd inte lyfts fram lika tydligt som 
hos dem som tycks ha lättare för att identifiera sig med målgruppen. I vissa 
fall har deltagarna blivit besvikna över resultatet av tiden ArbetsDax. I dessa 
fall har personerna förväntat sig ett arbete eller åtminstone att komma när-
mare arbetsmarknaden, vilket de inte tycker sig ha gjort. I något fall tycks det 
även ha förekommit olika åsikter om vad som var syftet med ArbetsDax: 
Deltagaren kan inför oss på ett tydligt vis uppleva sig själv som ”arbetsträ-
ning”, medan samordnaren menat att hon snarare var kategoriserad som 
”sysselsättning”.  

Arbetsträningen lyfts fram som en viktig erfarenhet för deltagarna. Fram-
förallt handlar det om att få känna social gemenskap. Det är också viktigt att 
ha inflytande över sin egen situation, att få vara med och bestämma över ar-
betstider och arbetsuppgifter. Handledarens bemötande tycks vara avgöran-
de för hur upplevelsen av arbetsträningen blir. Om handledaren visar förstå-
else och kan etablera ett förtroende hos deltagaren underlättar det deltaga-
rens situation. I flera fall tycks denna kunskap eller förmåga ha saknats hos 
handledaren vilket lett till psykiskt illamående och ibland ett ökat beroende 
av samordnaren.  

För att kunna fokusera på sin rehabilitering är det viktigt att man har en 
trygg ekonomi och att samverkan kring olika försörjningssystem fungerar. 
Vissa deltagare efterlyser också att ArbetsDax tydligare samverkar med Ar-
betsförmedlingen då det tros kunna öka möjligheterna att få jobb, eller att ett 
närmare samarbete med arbetsgivaren kunde ge bättre kontinuitet.  

Sammantaget har således de positiva omdömen deltagarna gett om tiden i 
ArbetsDax handlat om bemötandet från samordnarna samt betydelsen av 
arbetsträningen för det egna välbefinnandet. De negativa aspekterna som 
framkommit kretsar kring bristande överensstämmelse mellan verksamhe-
tens målgrupp och den egna självbilden, förväntningar som inte stämmer 
överens med verksamheten, bristande ekonomiska förutsättningar som stör 
rehabiliteringsprocessen samt negativa erfarenheter av bemötandet från 
handledarna på arbetsplatserna. 

Andra faktorer, som ligger utanför ArbetsDax verksamhet men ändå på-
verkar rehabiliteringsprocessen, utgörs av att man framhåller vikten att ha 
stöd från ett personligt socialt nätverk och/eller exempelvis boendestöd. 
Även kontakter med andra rehabiliteringsaktörer berörs här. Bemötandet 
från Försäkringskassan beskrivs i huvudsak som tillmötesgående och förstå-
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ende, även om någon av deltagarna menar att hon känt sig kränkt av såväl 
Försäkringskassan som psykiatrin. En annan menar att Arbetsförmedlingens 
bemötande omöjliggjort för henne att söka arbete den vägen. Sjukvården är 
dock den rehabiliteringsaktör som kritiseras mest, då flera deltagare känt sig 
misstrodda och misstänkliggjorda. Dessutom framkommer kritik mot att de 
olika rehabiliteringsaktörerna i alltför hög utsträckning försöker finna medi-
cinsk bot för de psykiska besvären. 

6.6.2 Arbetsmetoder i möten med deltagare 

Sammantaget verkar det som att det finns en genomtänkt och situationsan-
passad arbetsmetodik i samordnarnas samtal med deltagare, även om sam-
ordnarna inte alltid är fullt medvetna om den.  

Samordnarnas arbetsmetoder i möten med deltagare framstår som likar-
tade, med avseende på samtalens inledning och avslut, oavsett var i rehabili-
teringsprocessen deltagarna befinner sig. Inledningsvis fokuseras samtalen 
på vad som hänt tidigare, vad man beslutade vid förra mötet och vad som 
hänt sedan dess. Vid behov har samordnarna här stöd i tidigare gjorda dag-
anteckningar. Samtalens avslut initieras oftast av samordnarna, som summe-
rar vad samtalet har handlat om och vad parterna har kommit överens om 
skall hända före nästa möte. 

Samordnarna tycks bemöta deltagarna på ett liknande sätt. Detta bemö-
tande kan beskrivas i termer närvaro, nyfikenhet, spontanitet och glädje – 
vilket exempelvis kommer till uttryck genom de många skratten och den 
uppmuntrande responsen på deltagarnas utsagor. Gemensamt är också att 
varje samtal inrymmer ett kartläggningsmoment av deltagarens problematik 
och livssituation. 

Samordnarnas motivationsmetod tycks variera utifrån var i rehabiliter-
ingsprocessen deltagarna befinner sig. Inför arbetsträningen kan metoden 
beskrivas som motivera att våga möta det obekanta: Här handlar det om att 
genom avdramatisering hantera deltagarens osäkerhet inför den obekanta 
arbetsplatsen, att etablera en självbild hos deltagaren som en resurs för ar-
betsgivaren, samt att påtala möjligheten till belöning i form av ökade möjlig-
heter i livet om deltagaren vågar lämna det invanda och trygga i tillvaron.  

Under tiden i arbetsträning gäller det för samordnaren att motivera delta-
garen att orka: Att hantera problem som uppstår och att utöka arbetstiden. 
Här kan det bli fråga om att hantera ångest genom att peka på gjorda fram-
steg. Även i detta moment framkommer ett belöningsresonemang, då en ut-
ökad arbetstid främst kan erbjuda en bättre kontinuitet och därigenom en 
ökad trygghet.  

Inför avaktualisering från verksamheten består motivationsarbetet av att 
motivera deltagaren att våga sig vidare: Samordnaren redogör för deltaga-
rens framsteg i verksamheten, deltagaren tillåts pröva sin strategi inför fram-
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tiden samt att samordnaren gör kontinuitetsutfästelser om att överföringen 
till nästa länk i rehabiliteringskedjan kommer att ske under trygga former - 
exempelvis i form av en flerpartsträff med mottagande rehabiliteringsaktör. 
Det handlar också om att tydliggöra att deltagaren har möjlighet att återvän-
da till ArbetsDax i framtiden.  

6.6.3 Samordnarperspektivet 

I intervjuerna med samordnarna framkommer en del otydligheter i verk-
samheten. De verkar uppleva en viss osäkerhet kring sin titel och roll som 
samordnare. Detta kan bero på att arbetsuppgifterna är många då en del be-
står i att samordna kontakter mellan olika rehabiliteringsaktörer, en annan är 
att stödja, motivera och vägleda deltagare. Det kan också vara svårt att defi-
niera målgruppen för ArbetsDax på ett konkret sätt. Det finns många fördo-
mar kring begreppet ”psykiskt funktionshindrade” vilket gör att en del del-
tagare har svårt att identifiera sig med detta tillstånd. Samordnarna får då 
arbeta med att bryta ned begreppet genom att ge exempel på vad det kan 
innebära. Detta för att deltagaren och samordnaren skall hitta en gemensam 
definition av problematiken så att man har samma utgångspunkt för arbetet. 
Detsamma gäller arbetsgivare som ibland kan känna osäkerhet inför att ta 
emot deltagare.  

Samordnarna strävar efter ett holistiskt synsätt, vilket innebär att de för-
söker ta hänsyn till det sammanhang deltagaren befinner sig i. När en person 
kommer till ArbetsDax gör samordnaren en kartläggning av deltagarens hel-
hetssituation och försöker samtidigt skapa en allians av förtroende med del-
tagaren. Samordnaren gör också en bedömning av huruvida deltagaren kan 
kategoriseras som ”arbetsträning” eller ”sysselsättning”. Tillsammans arbe-
tar deltagaren och samordnaren fram en handlingsplan och man försöker 
hitta en arbetsträningsplats som kan passa, vilket följs av studiebesök och en 
pröva-på-period. I samordnarnas arbete ingår även att förbereda personen 
för tiden efter ArbetsDax, att realitetsanpassa vissa önskningar så att de upp-
satta målen är möjliga att uppnå.  

De krav som ställs på en arbetsplats är att deltagaren kan få anpassade ar-
betstider och arbetsuppgifter, samt att en utsedd handledare finns. I det avtal 
som upprättas mellan arbetsgivare och ArbetsDax framgår period och tider 
för deltagarens arbetsträning samt hur deltagaren är försäkrad. Samordnarna 
upplever handledaren som avgörande för om arbetsträningen fungerar, då 
denne kan lotsa deltagaren in i den sociala gemenskapen på arbetsplatsen, 
vilket i många fall framstår som viktigare än arbetsuppgifterna i sig.  

Under arbetsträningen har deltagarens kategorisering en viss betydelse: 
”Sysselsättning” har generellt sett mindre kontakt med samordnaren än del-
tagare som kategoriserats som ”arbetsträning”. Det ställs även olika krav på 
deltagarna utifrån dessa kategorier. För en deltagare med ”sysselsättning” 
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syftar arbetsträningen till att ha en meningsfull sysselsättning medan det är 
högre krav på en ”arbetsträning” att öka arbetstiden.  

Avaktualisering från ArbetsDax kan initieras av att deltagaren uppnått en 
arbetsförmåga som motsvarar halvtid och ger uttryck för att han/hon tycker 
sig utföra samma jobb som de anställda på arbetsplatsen, utan att få motsva-
rande lön, då kan det vara dags för överföring till exempelvis Arbetsförmed-
lingen. Men det kan också handla om att vederbörande inte bedöms komma 
vidare i sin rehabiliteringsprocess. Då kan andra rehabiliteringsverksamheter 
bli aktuella för deltagaren. När en deltagare avaktualiseras tas en ny person 
in från kön. En nytillkommen del i arbetsmetoden är att bedriva gruppverk-
samhet för deltagare i kön för att effektivisera rehabiliteringen.  

Samverkan med andra rehabiliteringsaktörer verkar till stor del bestå av 
personliga relationer som byggts upp. Detta fungerar bra med Försäkrings-
kassan där samordnarna upplever en kontinuitet och att de har en samsyn på 
rehabilitering. När det gäller Försörjningsstöd och Arbetsförmedlingen är 
inte kontinuiteten lika stor och samordnarna menar att det förekommer miss-
förstånd med dessa på grund av olika synsätt och språkbruk. Man menar 
också att samverkan med Arbetsförmedlingen fungerar sämre efter att AMI 
avvecklades. 

Samordnarna har olika åsikter om hur samverkan fungerar med psykiat-
rin, den samordnare som arbetar inom psykiatrin är mer positiv, vilket är 
ytterligare ett tecken på hur personbunden samverkan är. Samordnarna kan 
ibland känna sig slitna mellan de olika aktörernas viljor, de aktörer som sva-
rar för försörjningen (Försäkringskassan och Försörjningsstöd) vill att delta-
garna skall rehabiliteras snabbt medan den aktör som tar emot (Arbetsför-
medlingen) vill att rehabiliteringen skall vara så långt gången som möjligt 
innan deltagaren överförs dit. 

6.6.4 Styrgruppsperspektivet 

Syftet med styrgruppen är att förbättra kontakten mellan de olika samver-
kande huvudmännen inom ArbetsDax, samt att ge samordnarna ett stöd i 
mera övergripande samverkansfrågor. Inom styrgruppen är man överens om 
att samverkan i ArbetsDax bidrar till en stor vinst för samtliga berörda. 

Målgruppen för ArbetsDax verksamhet beskrivs som psykiskt funktions-
hindrade människor i Eskilstuna kommun som har kontakt med psykiatrin, 
som är motiverade och har funktionsmässiga förutsättningar att delta i verk-
samheten. Det är en bred målgrupp som sträcker sig från dem som behöver 
en meningsfull vardag till dem som har målsättningen att finna ett arbete. De 
flesta deltagare kommer till ArbetsDax genom kontakter med andra rehabili-
teringsaktörer, även om det finns människor som tar kontakt med samord-
narna på eget initiativ.  
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De olika aktörerna ser olika förtjänster med ArbetsDax och vill, utifrån 
sina respektive uppdrag, prioritera olika delar av målgruppen. Detta kan 
leda till intressekonflikter, i synnerhet när kön är lång till verksamheten. 
Inom styrgruppen uttrycks även en oro för individen då kontinuiteten i re-
habiliteringen bryts när personen hamnar i kö. Andra faktorer som kan för-
svåra samverkan är att alla aktörer inte bidrar lika mycket ekonomiskt samt 
att vissa aktörer är mer regelstyrda än andra eller prioriterar andra målgrup-
per. I synnerhet gäller detta Arbetsförmedlingen. 

Den problematik styrgruppen ser framför sig är att det finns en osäkerhet 
kring vad som är för- och nackdelar med ArbetsDax arbetsmetod och vilka 
resultat som uppnås. Detta gör att det kan vara svårt att motivera att verk-
samheten skall vara kvar, i alla fall i kontakter med parter som inte har till-
räcklig insyn i verksamheten. Eftersom verksamheten bedrivs på halvårsba-
sis har styrgruppen i huvudsak fokuserat på hur verksamheten skall finansi-
eras och man har inte därför satsat på att utveckla visioner och mål. Styr-
gruppen menar att fler kommunala verksamheter kanske också skulle vara 
representerade i detta forum, exempelvis AMA, Försörjningsstöd samt Indi-
vid och familj. Dessutom efterlyser man representanter från brukarorganisa-
tionerna, vilka skulle kunna tillföra andra perspektiv på verksamheten. 

Styrgruppen beskriver samordnarnas roll som att dels verka samordnan-
de genom att arbeta mot olika rehabiliteringsaktörer och arbetsgivare, dels att 
fungera som en samtalspartner för deltagarna. De menar att handledarna är 
av stor betydelse för en lyckad arbetsträning, då deras uppgift till stor del 
handlar om att hjälpa deltagarna in i både arbetsuppgifter och den sociala 
gemenskapen på arbetsplatsen. Styrgruppen upplever att handledarna i regel 
fyller denna funktion. Relationen till arbetsgivarna/handledarna kan dock 
vara problematisk eftersom ArbetsDax är beroende av deras tjänster och 
därmed har svårt att ställa krav på arbetsträningens kvalitet. 

Styrgruppens bild av verksamheten är att den i flera avseenden fyller sin 
uppgift. Samtliga inom styrgruppen menar att det vore önskvärt att Arbets-
Dax verksamhet permanentades då detta skulle bidra till att bättre säkerställa 
rehabiliteringskedjans kontinuitet, förbättra samordnarnas anställnings-
trygghet och möjligheter att bidra till en långsiktig utveckling av verksamhe-
ten. 

6.6.5 Utvecklingsförslag 

Gruppverksamhet för personer som kommer till ArbetsDax, såväl för dem i 
kön som för inskrivna deltagare, är ett påtagligt förslag till utveckling av 
verksamheten som framkommer under utvärderingens olika etapper. Även 
”färdiga” arbetsplatser, också kallat ”platsbank”, framstår som ett tydligt 
önskemål för de medverkande intressenterna. I anslutning till detta fram-
kommer förslag om att förbättra handledarfunktionen, exempelvis genom att 
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ge handledarna mer uppmärksamhet i form av inbjudningar till olika rele-
vanta föreläsningar.  

Även stödet till samordnarna har berörts. Förslagen har då handlat om 
mer handledning, utbildning och tid för reflektion. Men också att styrgrup-
pen på ett tydligare vis än idag kan behöva formulera tydliga mål och visio-
ner för verksamheten. Från samordnarnas sida efterlyser man dessutom fler 
rehabiliteringsverksamheter som deltagare kan ”slussas” till i de fall då del-
tagarna inte passar för ArbetsDax verksamhet.  

Samordnarna är tveksamma till en utökning av ArbetsDax nuvarande 
verksamhet. I stället efterlyser man i sådana fall parallellverksamheter för att 
kunna behålla den nära relationen mellan samordnare och deltagare. 

Även informationen till målgruppen kan vara föremål för utveckling så 
att den blir bättre anpassad till personerna som berörs av den. Här efterlyses 
mer konkreta beskrivningar av hur besvärsbilden kan se ut för att man skall 
ingå i målgruppen. Detta med anledning av att vi under utvärderingens 
gång funnit deltagare som har haft svårt att identifiera sig med målgruppen, 
vilket kan påverka rehabiliteringsprocessen på ett negativt sätt. 

7 Diskussion 
I egenskap av utomstående utvärderare diskuterar vi här utifrån resultaten 
sådana förhållanden som vi anser underlättar eller försvårar för deltagarnas 
rehabiliteringsprocess inom ramen för ArbetsDax. Då vårt uppdrag i första 
hand har varit att belysa deltagarnas situation, är det också detta perspektiv 
som diskussionen i huvudsak baseras på. Dock kompletteras detta med re-
sultat från studiens övriga etapper, samt ställs mot vad som framkommit i 
tidigare utvärderingar av Projekt ArbetsRo och Team ArbetsSam.  

7.1 Utgångspunkter för diskussionen 

Utifrån tidigare utvärderingar och resultat från intervjuer med tidigare del-
tagare, samordnare och styrgruppsrepresentanter formulerar vi tre väsentli-
ga utgångspunkter för vår diskussion: Vi utgår från att… 

• …de människor som ArbetsDax verksamhet är avsedd för har ett stort behov av 
kontinuitet i sina rehabiliteringsprocesser. Detta är sannolikt ett av de vikti-
gaste kriterierna att tillgodose för att värna målgruppens intresse. 

• …i och med att ArbetsDax verksamhet är sprungen ur en sammanslagning av 
Projekt ArbetsRo och Team ArbetsSam borde verksamheten kunna värna konti-
nuiteten i rehabiliteringsprocessen för deltagare som går från ”sysselsättning” 
till ”arbetsträning” och vice versa. En konsekvens av detta är dock att Ar-
betsDax målgrupp är mer heterogen än i de båda tidigare verksamheter-
na. 
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• …syftet med ArbetsDax är att utgöra ett led i en kontinuitetsskapande rehabili-
teringskedja, det sammanlänkande rehabiliteringsledet mellan vård, andra 
rehabiliteringsformer och arbetsmarknad. Då verksamheten skall värna 
den heterogena målgruppens behov är det viktigt att förutsättningar 
finns som möjliggör detta. 

Dessa utgångspunkter leder in diskussionen i de förhållanden som vi menar 
kan underlätta eller försvåra rehabiliteringsprocessen för deltagarna. 

7.2 Förhållanden som underlättar rehabiliteringsprocessen 

För oss framstår den ”inre” verksamheten inom ArbetsDax, med vilken vi 
avser den samtalsmässiga relation som samordnare och deltagare skapar och 
upprätthåller under rehabiliteringsprocessen, som något som i hög grad upp-
levts ha inverkat positivt på många deltagares rehabilitering. Särskilt viktigt 
ur deltagarsynpunkt tycks vara samordnarnas goda bemötande, att samord-
narna funnits tillgängliga vid akuta behov, att man fått hjälp att reflektera 
över sig själv och sin situation, samt att man blivit motiverad i rehabiliter-
ingsprocessens olika faser. Vi skall nedan utförligare beskriva förtjänsterna 
med samtalsstödet, i syfte att tydliggöra vad vi menar att det verksamma i 
metoden består av. 

7.2.1 Bemötande: Att se och bekräfta 

Överlag menar deltagarna att de har fått ett bra bemötande från samordnar-
na. Deltagarna beskriver bemötandet som tillåtande och att samordnarna har 
en förstående inställning, ”att man får vara där man befinner sig”. Detta in-
tryck förstärks i observationerna av samtal mellan samordnare och deltagare 
där samordnarnas förhållningssätt vittnar om nyfikenhet, spontanitet och 
positiv attityd. Vi menar att detta förhållningssätt utgör en grundläggande 
och för målgruppen viktig komponent i ArbetsDax arbetsmetod. Utifrån del-
tagarintervjuerna verkar detta vara unikt för ArbetsDax i förhållande till 
andra rehabiliteringsaktörer som exempelvis Försäkringskassan, Arbetsför-
medlingen och läkare. En trolig förklaring till detta kan vara att ArbetsDax 
innebär en tämligen småskalig och för deltagaren kontinuerlig verksamhet 
med individens behov och önskemål i fokus.  

Samordnarna har i intervjuer beskrivit att de strävar efter att se varje per-
sons individuella förutsättningar och att arbeta utifrån dessa. Av det som 
framkommit under utvärderingen bedömer vi att samordnarna ofta lyckas i 
detta avseende: I och med samordnarnas bemötande blir deltagarna sedda 
och bekräftade, vilket bidrar till att bygga upp tilliten till andra människor 
och därigenom också det egna självförtroendet.  
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7.2.2 Kontinuitet och tillgänglighet  

I vår bild av verksamheten ingår att samordnarna svarar för en kontinuitet 
för deltagarna i och med att man har regelbundna samtal under rehabiliter-
ingsprocessen. De tidsmässiga intervallen mellan samtalen kan dock vara 
beroende av om deltagaren är kategoriserad som "arbetsträning" eller "sys-
selsättning" – det vill säga vad som är syftet med arbetsträningen och där-
med hur länge deltagaren beräknas bli kvar i verksamheten. Här menar vi att 
det kan vara viktigt att i någon större mån än idag prioritera de behov som 
kan finnas hos deltagare i kategorin ”sysselsättning”, så att dessa inte känner 
sig förbisedda av samordnarna. Detta bör dock inte ske på bekostnad av 
andra deltagares behov. 

Väsentligt är också att samordnarna har en hög tillgänglighet för delta-
garna mellan de återkommande samtalen: Att få akut samtalsstöd och hjälp 
att lösa uppkomna problem kan vara viktigt för att värna rehabiliteringspro-
cessen, och det är en trygghet för deltagarna att samordnarna finns tillgäng-
liga om behovet uppstår. 

7.2.3 Det reflektiva stödet: Att medvetandegöra beteende och självbild  

I den ”inre” verksamheten finns även ett betydande inslag av vad vi valt att 
kalla reflektivt stöd. Med reflektivt stöd menar vi att deltagaren får hjälp att 
reflektera över sig själv, sitt beteende, sin livssituation och sina målsättning-
ar66.  

Flera av deltagarna har lyft fram betydelsen av det reflektiva stödet de fått 
i samtalen med samordnarna. Det har handlat om att de lärt sig tankemässi-
ga tekniker för att hantera ångest- och panikartade situationer i vardagslivet, 
eller att det har fått hjälp med att fundera ut vem man är, vad man kan och 
vad man vill. Detta framstår som särskilt tydligt för de deltagare som under 
tiden i ArbetsDax har omformulerat sina målsättningar och därigenom bytt 
inriktning för rehabiliteringen. Detta kan exemplifieras med deltagare som 
valt att prova arbetsträning som de tidigare inte har kunnat tänka sig 
och/eller att de bytt slutmål för rehabiliteringsprocessen. För dessa deltagare 
har tiden i ArbetsDax på ett tydligt sätt framstått som viktig för deras rehabi-
literingsprocess. 

Andra deltagare tycks inte ha samma erfarenheter av reflektivt stöd, och 
för dessa framstår inte heller deltagandet i ArbetsDax som lika viktigt för re-
habiliteringen. Detta gäller i synnerhet dem som tycks ha varit tämligen 
”självgående” i processen - de som själva har ordnat arbetsträningsplatser 

                                              
66  Detta kan sägas höra samman med kognitiv psykologi, som syftar till att medvetan-

degöra omedvetna mentala processer och därigenom påverka dittills mer eller mind-
re okontrollerbart handlande.  
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och i hög utsträckning klarat sig utan stöd från samordnare eller handledare. 
Dessa deltagare framstår möjligen på grund av sin självständighet som 
mindre resurskrävande ur rehabiliteringssynpunkt, men vi menar att just 
denna självständighet kan ha bidragit till att den reflektiva processen inte har 
blivit tillräckligt framträdande under rehabiliteringen. De har således inte 
berörts av en viktig del i arbetsmetoden. Till dessa deltagare hör främst de 
som haft besvär i form av utmattningsdepressioner, och som har en starkt 
etablerad yrkesidentitet. Här menar vi att det kan finnas skäl att utveckla ar-
betsmetoden i den ”inre” verksamheten ytterligare för att bemöta denna ka-
tegori deltagare (vilket vi återkommer till nedan). 

7.2.4 Motivationsmetoden: Att våga och orka 

Vårt intryck av samordnarnas arbetsmetod är att den tycks innefatta en ut-
vecklad motivationsmetod som tillämpas i samtal med deltagarna, och att 
denna är anpassad till de olika faserna i rehabiliteringsprocessen. Inför ar-
betsträning och inför avaktualisering i ArbetsDax innebär metoden att sam-
ordnarna motiverar deltagarna att våga lämna det bekanta och trygga i till-
varon för att möta det obekanta och kanske skrämmande. Under tiden i ar-
betsträning är metoden fokuserad på att deltagaren skall orka ta itu med 
problem som kan uppstå samt att orka med en utökning av arbetstiden.67 

Metoden framstår inte som fullständigt medveten och systematisk, utan 
tycks bygga mycket på praktisk erfarenhet. Detta kan exempelvis medföra att 
metoden varierar något beroende på situationen och på vem av samordnarna 
som tillämpar den. Även om det kan vara värdefullt i samordnarnas praxis 
att ha en metodologisk flexibilitet, kan det också bidra till den otydlighet som 
samordnarna upplever kring de egna metoderna. Därför menar vi att moti-
vationsmetoden kanske på ett mera systematiskt vis bör samordnas och do-
kumenteras, utan att för den skull bli strikt formaliserad. Konsekvensen av 
detta torde inte endast bli att samordnarna upplever en ökad tydlighet, utan 
också att samverkande rehabiliteringsaktörer kan få en större insyn i verk-
samheten. Tydliggörandet av metoden kan också utgöra en viktig grund-
läggande förutsättning för att över huvud taget möjliggöra en systematisk 
utveckling av metoden, för att bättre tillvarata samordnarnas kompetens. 

                                              
67  Utifrån det vi tagit del av under utvärderingen menar vi att motivationsmetoden kan 

vara verksam. Vårt empiriska underlag är dock alltför litet för att vi skall kunna be-
döma hur väl den fungerar i praktiken. Detta på grund av det begränsade urvalet 
deltagare och att studien inte omfattar någon uppföljning, vare sig på kort eller lång 
sikt, av vad som eventuellt har förändrats i deltagarnas liv utanför den ”inre” verk-
samhet där vi har studerat arbetsmetoden. 
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7.3 Förhållanden som försvårar rehabiliteringsprocessen 

Vi har funnit att det finns åtminstone två typer av förhållanden som kan för-
svåra deltagarnas rehabiliteringsprocess: 1] Förhållanden som kan hota den 
eftersträvade generella kontinuiteten i rehabiliteringsprocessen och 2] förhål-
landen som kan medföra att vissa deltagare inom den heterogena målgrup-
pen inte i tillräcklig grad berörs av processen.  

I det första fallet handlar det i huvudsak om samordnarnas möjligheter att 
värna kontinuiteten i en påbörjad rehabiliteringsprocess. Detta menar vi 
primärt utgörs av förhållanden i den ”yttre” verksamheten, med vilket vi 
åsyftar förhållanden som ligger utanför den samtalsmässiga relationen i den 
”inre” verksamheten: Samverkansinsatser med andra rehabiliteringsaktörer 
och myndigheter, samt inte minst arbetsgivare och handledare. Den ”yttre” 
verksamheten inbegriper dessutom förhållanden före och efter den tid delta-
garna är aktuella i ArbetsDax, då de kan hamna i en oviss väntan i kö till 
verksamheten eller kan möta en oviss framtid efter att de avaktualiserats. 

I det andra fallet handlar det om att ArbetsDax verksamhet skall ”passa 
in” på deltagarna, det vill säga att den arbetsmetod som tillämpas skall vara 
verksam för den heterogena målgruppen. Detta menar vi berör såväl den 
”inre” som ”yttre” verksamheten. 

Nedan följer en redogörelse för ovan nämnda förhållanden. 

7.3.1 Hoten mot rehabiliteringsprocessens kontinuitet 

Det vi här benämner hot mot kontinuiteten i rehabiliteringsprocessen utgår 
från en sammantagen och därför generaliserad bild av hur de olika momen-
ten i processen kan se ut. Den behöver således inte gälla för varje deltagare 
som ingår i verksamheten. Däremot omfattar den de moment som inryms i 
ArbetsDax samlade verksamhet. 

Vi har funnit att hoten mot rehabiliteringsprocessens kontinuitet kan ut-
göras främst av att 1] kö till verksamheten kan innebära en oviss väntan; 2] 
anskaffning av arbetsträningsplats efter deltagarens önskemål kan ta tid; 3] 
oklara förutsättningar för försörjningen kan störa rehabiliteringsprocessen; 4] 
bemötandet från arbetsgivare och handledare kan vara bristfälligt; samt 5] 
bristande uppföljning av vad som händer deltagarna efter att de avaktualise-
rats från ArbetsDax kan bidra till brister i att förebygga att tidigare deltagare 
återinsjuknar. I huvudsak berör dessa delar således det vi kallar den ”yttre” 
verksamheten. Vi har valt att illustrera detta med nedanstående översikts-
bild. 
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Översiktlig bild av hoten mot kontinuiteten i rehabiliteringsprocessen 

 

I bilden framgår momenten kö, samtal och arbetsträning (mörka boxar) – som 
är de huvudsakliga moment deltagarna möter när de blir aktuella för verk-
samheten. Även om samtalen fortsätter med varierande intervall ända fram 
till avaktualiseringen utgår vi från att samtalsstödet är särskilt viktigt i början 
av processen: Det är då som kartläggningen inleds, en handlingsplan upprät-
tas och den sociala tilliten mellan samordnare och deltagare etableras. Därför 
har vi valt att förenkla bilden på så vis att den huvudsakliga delen av sam-
talsstödet i regel sker före arbetsträningen. 

De samverkande huvudmännen psykiatrin, kommunens socialpsykiatri, 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är i bilden markerade med grov-
linjerade boxar. Några andra, men i formell mening mera löst anknutna, sam-
verkande verksamheter framgår också – i form av socialtjänstens Försörj-
ningsstöd, Arbetsmarknadsförvaltningen, samt arbetsgivare och handledare.  

De olika verksamheterna är utplacerade i bilden i förhållande till den hu-
vudsakliga roll som de har i den rehabiliteringskedja som ArbetsDax är en 
del av: Vård, rehabilitering, reguljär arbetsmarknad och offentliga försörj-
ningssystem. Vissa verksamheter har en gränsöverskridande roll. Ett exem-
pel på detta är psykiatrin som primärt har en verksamhet inom vården, men 
som också ägnar sig åt rehabilitering i exempelvis Enebackens form. Arbets-
förmedlingen har en annan gränsöverskridande roll då man har verksamhe-
ter som primärt riktar sig mot den reguljära arbetsmarknaden samtidigt som 
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man har verksamheter med inriktning mot rehabilitering. Därutöver kan Ar-
betsförmedlingens roll i indirekt bemärkelse återfinnas inom det offentliga 
försörjningssystemet då man exempelvis kan betala ut lönebidrag till vissa 
deltagares arbetsgivare, samt utgöra en ”länk” mellan arbetslöshetskassorna 
och öppet arbetslösa deltagare. Även ArbetsDax kan betraktas som en gräns-
överskridande verksamhet då man erbjuder möjlighet till rehabilitering med 
arbetsträning inom den reguljära arbetsmarknaden. 

I en och samma bild framgår således huvuddragen för deltagarnas rehabi-
literingsprocess och ArbetsDax position i rehabiliteringskedjan, för att på ett 
sammantaget vis illustrera hoten mot kontinuiteten i processen. Nedan följer 
en redogörelse för dessa hot, samt de utvecklingsförslag som vi under utvär-
deringens gång har kunnat anknyta till dessa. Siffran i rubrikerna refererar 
till siffrorna i figuren. 

Kö till verksamheten (1) 
När en person placeras i kö till ArbetsDax kan en påbörjad rehabiliterings-
process stagnera eller till och med regrediera, då individen lätt hamnar i en 
oviss situation utan behövligt stöd. 

Ett utvecklingsförslag i syfte att motverka detta kan vara den gruppverk-
samhet som ArbetsDax börjat med för deltagare i kö. Sannolikt ger detta po-
sitiva effekter för verksamheten då exempelvis kartläggningsprocessen av 
deltagarna kan initieras i ett tidigare skede, samtidigt som det kan bidra posi-
tivt till många deltagares sociala rehabilitering. Vi menar därför att grupp-
verksamheten för deltagare i kö bör utvecklas till att bli en del av ArbetsDax 
ordinarie verksamhet. Vi anser även att det kan vara positivt om denna 
gruppverksamhet inte avslutas när arbetsträningen tar vid utan erbjuds del-
tagarna under hela den tid som de är aktuella för ArbetsDax. En motivering 
till detta är att det kan värna kontinuiteten i den sociala rehabiliteringen, då 
gruppen som sådan kan innebära ett komplement till den ”inre” verksamhe-
ten i form av såväl socialt stöd deltagare emellan som ett samtalsforum som 
inbjuder till reflektiva processer. 

Anskaffning av arbetsträningsplats (2) 
Som verksamheten ser ut idag försöker samordnarna i regel skaffa arbetsträ-
ningsplats till varje deltagare utifrån deltagarens önskemål. I några fall tar 
deltagaren själv kontakt med arbetsgivare. I deltagarintervjuerna visar det sig 
att båda dessa fall kan innebära negativt laddade upplevelser. Det förra fallet 
kan medföra en oviss väntan på att samordnaren skall lyckas med sitt upp-
drag. I det senare fallet kan det kännas otillfredsställande att själv behöva 
ordna arbetsträningsplats, men deltagaren gör det ändå för att undvika den 
ovissa tiden i väntan. I intervjuer med samordnare framstår dessutom an-
skaffningen av arbetsträningsplatser som en stor arbetsbörda. 
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Från deltagare, samordnare och styrgruppen har det framkommit olika 
förslag om att utveckla en ”platsbank”. Vi menar att en ”platsbank” skulle 
kunna utformas på så vis att ArbetsDax har ett antal stadigvarande arbets-
platser till förfogande, inom olika branscher/sektorer, där deltagare kan er-
bjudas arbetsträning. Dessa arbetsplatser skulle knytas till verksamheten mer 
varaktigt än vad som är fallet idag, och där igenom bättre tillgodose möjlig-
heterna till en kontinuerlig samverkan med arbetsgivare och handledare.  

Från styrgruppen framkommer en del oro kring att inrättandet av en 
”platsbank” skulle göra verksamheten alltför standardiserad, att individens 
önskemål inte skulle vara tillräcklig avgörande för valet av arbetsplats. Vi ser 
dock inget hinder att ha både en ”platsbank” och möjligheter att anskaffa 
andra arbetsträningsplatser utifrån deltagarnas önskemål. Detta skulle tvärt-
om kunna vara ett sätt att mer differentierat tillgodose deltagarnas önskemål: 
En ”platsbank” kan ge fördelar för dem som snabbt vill ut i arbetsträning, 
men som ändå behöver stöd från erfarna handledare. 

I intervjuer med tidigare deltagare framkommer att betydelsen av arbets-
uppgifterna är underordnad betydelsen av de sociala faktorerna på arbets-
platserna, vilket skulle kunna innebära att valet av arbetsplats utifrån verk-
samhetsområde i många fall spelar en underordnad roll i förhållande till hur 
väl de sociala relationerna fungerar. För de deltagare som av en eller annan 
anledning ändå inte vill arbetsträna hos en arbetsgivare som ingår i ”plats-
banken”, torde ”rekommenderade” arbetsplatser kunna utgöra ett mellan-
ting mellan ”platsbank” och de ”uppsökta” arbetsplatser som tjänar som hu-
vudsakliga arbetsträningsplatser idag. Med ”rekommenderade” arbetsplat-
ser avser vi arbetsplatser som inte ingår i ”platsbanken”, och som således inte 
nödvändigtvis har stadigvarande arbetsträningsplatser att erbjuda, utan istäl-
let är arbetsplatser som samordnarna sökt upp utifrån tidigare deltagares 
önskemål och varifrån man har goda erfarenheter. Det vill säga tidigare ”an-
vända” arbetsplatser där deltagarnas arbetsträning har fallit väl ut, och där 
man vet att det finns engagerade handledare. Arbetsplatser som samordnar-
na kan rekommendera aktuella deltagare. Därutöver kan naturligtvis, utifrån 
deltagarnas önskemål, ”uppsökta” arbetsplatser kvarstå som ett alternativ. 

På sikt torde en differentiering av arbetsplatser som vi skissat på ovan in-
nebära att samordnarna behöver avsätta mindre tid för att leta arbetsträ-
ningsplatser och således få mer tid för exempelvis samtal med deltagare, 
handledare och olika samverkansparter. 

Oklara förutsättningar för försörjningen under rehabiliteringsprocessen (3) 
Vissa deltagare kan uppleva en ovisshet över hur försörjningen skall ordnas 
under deltagandet i ArbetsDax. Problem med försörjningen, eller oro för att 
problem skall uppstå, kan stjäla mycket kraft från deltagaren i rehabiliter-
ingsprocessen.  



Centrum för Välfärdsforskning 

 106

Vi ser detta primärt som en samverkansproblematik och att dessa aspek-
ter av samverkan bör utvecklas så att det i ett tidigt skede avgörs vilken aktör 
som skall stå för försörjningen under hela den tid som deltagaren är med i 
ArbetsDax. Idealiskt vore att detta avgörs redan när individen står i kö till 
ArbetsDax. 

Bemötande från arbetsgivare och handledare (4) 
Arbetsträningen är ett viktigt, för att inte säga avgörande, steg i rehabiliter-
ingsprocessen. Det utgör även ett kritisk moment då deltagaren skall klara av 
att fungera på en arbetsplats.  

Vi menar, utifrån intervjuer med samordnare, att relationen mellan ar-
betsgivare och samordnare kan vara en källa till att problem uppstår inför 
och under detta moment. De explicita krav som samordnaren ställer på ar-
betsgivaren är att deltagaren skall erbjudas anpassade arbetstider, arbets-
uppgifter och att det skall finnas en handledare. Samordnarna menar att de 
inte kan ställa fler formella krav av rädsla för att arbetsgivarna skall uppleva 
uppdraget för betungande och därför inte vilja ta emot deltagare. Implicit har 
dock samordnarna förväntningar på vad handledarna skall göra i termer av 
att lotsa in deltagarna i gruppgemenskapen på arbetsplatsen, att se och be-
kräfta deltagarna, samt att kunna balansera kraven på och meningsfullheten i 
arbetsgifterna för deltagarna.  

Handledarnas roll framstår i utvärderingens olika etapper som avgörande 
för hur smidigt övergången till arbetsträningen går. Trots att det tycks råda 
en konsensus kring detta verkar inte mycket ha förändrats i verksamheten 
sedan tidigare utvärderingar, där man efterlyste mer stöd till handledarna. 
Man kan ställa sig frågan om förväntningarna på handledarna är rimliga, 
utifrån de premisser som gäller för handledarnas roll. Hur skall handledarna, 
i mån av tid i förhållande till andra arbetsuppgifter, kunna bemöta och stödja 
deltagare vars problematik han eller hon inte är insatt i och än mindre utbil-
dad för? 

Vi finner det därför välmotiverat att stödet till handledarna behöver ut-
vecklas. Det kan exempelvis handla om att erbjuda någon form av utbildning 
och/eller mera handledning tillsammans med samordnarna. Men det kan 
också handla om att etablera forum där handledare från olika arbetsplatser 
kan träffas för erfarenhetsutbyte. I tidigare utvärderingar har sådana aktivite-
ter framkommit som något positivt ur handledarnas perspektiv. Som utom-
stående utvärderare frågar vi därför: Hur kommer det sig att föga tycks ha 
förändrats i detta avseende, trots att snart ett decennium förflutit sedan de 
tidigare utvärderingarna? Kan vi här se tecken på en brist i synen på de ”ytt-
re” verksamhetsstrukturer som behöver fungera för att rehabiliteringsproces-
sens kontinuitet skall värnas? Kan en sådan brist möjligen bottna i att den 
reguljära arbetsmarknaden i allt högre grad har utvecklats i en sådan riktning 
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- med allt högre krav på personalens utbildning, flexibilitet, sociala kompe-
tens och stresstålighet - att det blir allt svårare att engagera arbetsgivare och 
handledare i rehabiliterande verksamheter av ArbetsDax karaktär? Dessvär-
re inrymmer inte föreliggande utvärdering några svar på dessa frågor.  

Uppföljning av avaktualiserade deltagare (5) 
Samordnarna vet sällan vad som händer med deltagarna efter att dessa avak-
tualiserats från verksamheten Detta framstår som en brist eftersom möjlighe-
terna till återkoppling mellan deltagare och samordnare går förlorad, vilket 
innebär att de verksamma inom ArbetsDax svävar i ovisshet om huruvida de 
tillämpade arbetsmetoderna har varit verksamma eller ej. Frågan kvarstår 
därför: Hur ser resultatet av verksamheten ut för deltagarna i ett något längre 
tidsperspektiv, i förhållande till de arbetsmetoder som använts? 

När en deltagare slutar i ArbetsDax påtalar samordnarna att ArbetsDax 
finns kvar för dem som behöver återkomma. Trots detta menar vi att det 
finns en risk att deltagarna upplever att de inte kan komma tillbaka. Detta 
kan delvis bero på att det finns en kö till verksamheten, vilket kan utgöra ett 
stort hinder för dem som kan känna behov av förnyad kontakt med samord-
narna. För dem som tidigare kommit till verksamheten genom kontakter 
med andra rehabiliteringsaktörer, kan det dessutom framstå som nödvändigt 
att gå samma långa väg för att få återkomma. Sammantaget kan det alltså 
finnas flera skäl till varför deltagare som är i behov av förnyad kontakt inte 
förmår sig att ta initiativ till det. Och om det ändå inträffar, kanske detta inte 
sker förrän det är ”för sent” - det vill säga först efter att deltagaren återin-
sjuknat. 

Vi menar att en återkommande uppföljning skulle kunna medföra en möj-
lighet för ArbetsDax att ”fånga upp” dessa tidigare deltagare som kan vara i 
behov av förnyad kontakt, men som inte själva förmår att ta initiativet. Det 
torde således utgöra ett sätt att förebygga att tidigare deltagare återinsjuknar. 
Ur verksamhetssynpunkt vore det också ett sätt att besvara frågan om de 
mera långsiktiga resultaten. Därför kan det finnas skäl att spara vissa regis-
terdata om deltagarna, så att dessa är möjliga att kontakta efter att de avaktu-
aliserats. 

Utvecklingsförslag för att värna kontinuiteten 
Utifrån ovanstående diskussionspunkter sammanfattar vi här med en över-
gripande illustration över de utvecklingsförslag som framkommit för att re-
habiliteringsprocessens kontinuitet skulle kunna värnas.  
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Översiktlig bild av utvecklingsförslag för att värna kontinuiteten i rehabiliteringsproces-
sen 

 

1. Klara försörjningsförutsättningar  
Försörjningsfrågan bör avgöras i samband med att deltagaren blir ak-
tuell för ArbetsDax verksamhet, helst före eller i kön till verksamheten, 
och gälla för hela den tid som deltagaren är med i ArbetsDax. 

2. Gruppstödjande verksamhet: 
Genom att erbjuda gruppstödjande verksamhet för dem som hamnar i 
kö till ArbetsDax kan sannolikt ett hot mot rehabiliteringsprocessens 
kontinuitet motverkas. Därutöver kan gruppverksamheten utgöra ett 
inslag under fortsättningen av rehabiliteringsprocessen, då den kan 
bidra till socialt stöd och reflektiva processer deltagare emellan. 

3. Differentierade arbetsplatser  
Tiden för anskaffning av arbetsträningsplats kan sannolikt kortas ge-
nom att ha en differentierad uppsättning möjliga arbetsplatser till 
verksamhetens förfogande. 
”Platsbank”: Arbetsplatser med ett stadigvarande antal platser och väl 
insatta handledare. 
”Rekommenderade” arbetsplatser: Arbetsplatser som samordnaren kan 
rekommendera deltagaren sedan tidigare kontakter och som har enga-
gerade handledare. 
”Uppsökta” arbetsplatser: Arbetsplatser som samordnaren/deltagaren 
söker upp för att så långt möjligt passa deltagarens individuella öns-
kemål. 
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4. Stödet till arbetsgivare/handledare 
En differentierad uppsättning arbetsplatser bör innehålla vissa platser 
av typen ”platsbank” med engagerade handledare som erhåller ade-
kvat utbildning och handledning, samt är aktiva i upprättade handle-
darforum. Detta kan så långt möjligt också vara fallet för de ”rekom-
menderade” arbetsplatserna, samt de ”uppsökta” arbetsplatser där 
samordnarna får försöka etablera goda, nya kontakter med handleda-
re. 

5. Uppföljning efter avaktualisering 
Någon form av uppföljning framstår som motiverat, ur såväl deltagar- 
som verksamhetsperspektiv, i syfte att ”fånga upp” deltagare som kan 
vara i behov av förnyad kontakt och för att se mera långsiktiga resultat 
av verksamhetens arbetsmetoder. 

7.3.2 Den heterogena målgruppen 

ArbetsDax utgör en verksamhet som är sprungen ur en sammanslagning av 
två verksamheter med något olika målgrupper och arbetsmetoder. Detta har 
lett till att ArbetsDax berör en mycket heterogen målgrupp, vilket innebär 
stor variation på graden av funktionshinder och därmed också varierande 
behov av stöd i rehabiliteringsprocessen. 

I deltagarintervjuer framkommer att vissa deltagare har haft svårt att 
identifiera sig med målgruppen, då man har över huvud taget inte upplevt 
sig som ”psykiskt funktionshindrad”. Detta tycks främst gälla deltagare som 
har kvar sin ordinarie anställning under rehabiliteringstiden och/eller har en 
självbild som i många avseenden dominerats av en väl etablerad yrkesidenti-
tet. Exempel på detta är deltagare som kategoriserats som ”arbetsträning” 
och som lidit av utmattningsdepressioner. I intervjuerna med samordnarna 
förstärks detta intryck, då de menar att vissa deltagare med dessa besvär 
saknar ”sjukdomsinsikt”.  

Vår tolkning är att hos dessa deltagare verkar den reflekterande processen 
inte komma igång i samma utsträckning som hos andra deltagare. Möjligen 
bottnar detta i att de inte anser sig tillhöra målgruppen och således inte tyck-
er sig behöva detta stöd från samordnaren. Ytterligare ett tecken på detta är 
att de deltagare som inte identifierat sig med målgruppen verkar ha varit 
tämligen självgående under arbetsträningen och valt att inte vända sig till 
samordnaren, även om det uppstått problem på arbetsplatsen.  

För att det reflektiva inslaget i ArbetsDax arbetsmetod skall vara verksamt 
tycks det således viktigt att samordnaren och deltagaren kan uppnå ett sam-
förstånd kring varför deltagaren är med i verksamheten. Här kan det alltså 
finnas en brist i den ”inre” verksamheten, som till viss del kan bero på ”ytt-
re” faktorer. Exempel på ”yttre” faktorer kan vara krav från Försäkringskas-
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san om att den aktiva rehabiliteringen bör påskyndas, eller att målet för re-
habiliteringsprocessen är bestämt innan deltagaren kommer till ArbetsDax – 
det vill säga återgång till den ordinarie tjänsten. 

Ytterligare en problematik som framkommer i deltagarintervjuerna är att 
vissa deltagare med inriktning mot ”sysselsättning” har känt sig förbisedda 
under arbetsträningen. De har önskat att samordnarna engagerat sig mer i 
deras arbetsträning. Detta kan styrkas av samordnarna som menar att de har 
mindre kontakt med deltagare i kategorin ”sysselsättning” än med deltagare 
i kategorin ”arbetsträning”. Här framtonar således en brist i den ”yttre” verk-
samheten, då samordnarnas engagemang ute på arbetsplatserna kan upple-
vas som svagt. 

Utvecklingsförslag som medför en anpassning till målgruppens heterogenitet 
Vi menar att i ArbetsDax målgrupp finns det flera del-målgrupper, med åt-
minstone två extremer: Människor som varit sjuka större delen av sitt vuxna 
liv och som aldrig haft ett reguljärt arbete, samt människor som arbetat större 
delen av sitt vuxna liv och därefter insjuknat. Utifrån dessa delar av mål-
gruppen kan man tänka sig att det behövs olika former av samtalsstöd och 
stöd i arbetsträningen: Deltagare som varit sjuka en längre tid kan behöva 
stöd i hur man skall bete sig på arbetsplatsen och hur man får kontakt med 
andra människor, emedan deltagare som har arbetat en längre tid och kanske 
”gått in i väggen” snarare behöver stöd och samtal kring hur man skall und-
vika att upprepa detta. Vi menar att de olika förutsättningarna och rehabili-
teringsbehoven som deltagarna i ArbetsDax har gör att såväl den ”inre” som 
”yttre” verksamheten möjligen behöver bli mer differentierad än vad den är 
idag.  

Under utvärderingens gång har det kommit förslag från verksamma inom 
ArbetsDax att starta ytterligare en verksamhet för att möta det samlade be-
hov som finns av verksamheten, för att på så vis undvika köbildning. Det har 
också diskuterats om de olika verksamheterna i sådana fall skulle ha olika 
inriktningar, en mot ”sysselsättning” och en mot ”arbetsträning”. Då det 
framkommit i samordnarintervjuerna att en deltagares kategorisering kan 
förändras under rehabiliteringens gång, menar vi att olika inriktningar på 
verksamheten kan innebära hot om kontinuitetsbrott i rehabiliteringsproces-
sen om deltagare skall gå från ”sysselsättning” till ”arbetsträning” och vice 
versa. På så sätt kan det finnas fördelar med att ha en, eller flera, verksamhe-
ter som arbetar med båda inriktningarna. 

Vi menar att ett sätt att öka stödet för deltagarna kan vara att jobba mer 
med gruppverksamheter. Man kan då tänka sig att det finns olika grupper 
beroende på vilken problematik och/eller vilken fas i rehabiliteringsproces-
sen deltagaren befinner sig i. På så sätt kan en gruppverksamhet syfta till att 
arbeta med sjukdomsinsikt hos dem som har svårt att identifiera sig med 
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målgruppen, medan andra gruppverksamheter kan syfta till att bilda sociala 
nätverk och därigenom bryta isolering för vissa individer.  

Ett annat sätt att utveckla verksamheten för att i högre grad tillgodose be-
hoven i den heterogena målgruppen kan innefatta de ”fasta” arbetstränings-
platser, även kallat ”platsbank”, som framkommit som förslag från deltagare, 
samordnare och styrgruppen (vilket redovisats ovan). Vissa av dessa ”fasta” 
platser skulle kunna utformas med utgångspunkt från den särskilda proble-
matik som deltagarna har, exempelvis utgående från de två extremer som 
skissats ovan. Till dessa bör engagerade handledare vara anknutna, gärna 
med särskild utbildning/handledning med inriktning mot deltagarnas pro-
blematik. 

En mer differentierad verksamhet skulle kunna ha flera nivåer på arbets-
träningsplatser, där de ”fasta” platserna utgör en första nivå i arbetsträning-
en. En andra nivå kan då bestå i ”rekommenderade” arbetsplatser där sam-
ordnarna sedan tidigare vet att det finns engagerade handledare, men där 
dessa inte nödvändigtvis har en lika tydlig inriktning mot deltagarnas pro-
blematik som i fallet med de ”fasta” platserna. En tredje nivå skulle kunna 
utgöras av de ”uppsökta” arbetsplatserna där deltagaren förvisso kan ha en 
handledare till sin hjälp, men som i högre grad än i de övriga nivåerna inne-
bär en mera självständig arbetsträning. Ett sådant upplägg borde inrymma 
möjligheter att byta nivå på arbetsträningen, allt eftersom rehabiliteringspro-
cessen fortskrider. 

7.4 Summerande slutsatser 

Med utgångspunkt från ovanstående diskussion sammanfattar vi här i 
punktform våra slutsatser: 

• Nästan 10 år har förflutit sedan Projekt ArbetsRo och Team ArbetsSam 
utvärderades. I dessa utvärderingar betonades att samarbetet med hand-
ledarna behövde utvecklas, samt att samordnarna upplevde ett behov av 
att utveckla arbetsmetoderna . Inom dessa områden tycks inte mycket ha 
förändrats, av vårt resultat att döma. Ytterligare slutsatser i de tidigare 
utvärderingarna var att samverkan mellan de olika huvudmännen be-
hövde utvecklas, samt att det organisatoriska avståndet mellan RESAP 2 
och samordnarna var för långt. I dessa avseenden har nätverksgruppen 
och styrgruppen tillkommit för ArbetsDax vidkommande, vilket kan 
vara tecken på en utveckling av samverkan: I nätverksgruppen ingår 
samordnarna i ett forum för operativ personal från de olika huvudmän-
nen, emedan de i styrgruppen representeras av såväl en samordnare som 
arbetsledare. 
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• Vår uppfattning är att samordnarna har en utvecklad ”inre” verksamhet 
som i många avseenden ser ut att kunna stötta och motivera deltagarna i 
de olika faserna i rehabiliteringsprocessen. Metoden är dock inte i alla 
avseenden av en medveten och systematisk karaktär, varför den kanske 
ytterligare bör tydliggöras för att kunna utvecklas vidare. En utveckling 
kan stimulera till en differentiering av den ”inre” verksamheten så att 
denna anpassas ytterligare till den heterogena målgruppen, samtidigt 
som samordnarnas kompetens tillvaratas på ett bättre sätt. 

• Kontinuiteten i rehabiliteringsprocessen är viktig för deltagarna. Därför 
förordar vi att denna i möjligaste mån säkras i den ”yttre” verksamheten 
genom att exempelvis a] säkerställa försörjningsstödet för hela rehabili-
teringsperioden inom ArbetsDax i samband med att deltagarna hamnar i 
kön till verksamheten; b] starta och upprätthålla gruppstödjande verk-
samheter för deltagarna, från kö till avaktualisering; c] differentiera ty-
pen av arbetsträningsplatser i form av ”platsbank” samt ”rekommende-
rade” och ”uppsökta” arbetsplatser; d] förbättra stödet till/samverkan 
med arbetsgivare och handledare; samt e] bättre uppföljning av delta-
garna efter att de avaktualiserats i verksamheten. 

• Om det fortsatta målet för ArbetsDax verksamhet är att bibehålla mål-
gruppens heterogenitet, förordar vi en ökad differentiering av arbetsme-
toderna i den ”yttre” verksamheten genom till exempel olika nivåer på 
arbetsträningsplatser: En första nivå bestående av ”fasta” platser, en 
andra nivå i ”rekommenderade” arbetsplatser, samt en tredje nivå i 
”uppsökta” arbetsplatser som i högre grad än i de övriga nivåerna inne-
bär en mera självständig arbetsträning. 

• Vår slutsats är att det är svårt för de verksamma inom ArbetsDax att ut-
veckla verksamhetens olika delar vidare, i syfte att bemöta målgruppen 
och dess samlade behov, under de betingelser som verksamheten drivs 
idag. Ett grundläggande problem som hämmar utvecklingen tycks vara 
de omprövningsbeslut som varje samverkande huvudman kan göra med 
6 månaders uppsägningstid, vilket uppenbarligen bidrar till en ovisshet 
om verksamhetens vara eller inte vara för de verksamma. Då vi menar 
att den största uppgiften ArbetsDax står inför är att ytterligare prioritera 
kontinuiteten i rehabiliteringsprocessen hos den heterogena deltagar-
gruppen, framstår detta som en smärre omöjlighet om det inte först ska-
pas en kontinuitet för de verksamma inom ArbetsDax. 

I egenskap av utomstående utvärderare bedömer vi att ArbetsDax fyller en viktig 
funktion för deltagarna i verksamheten. Därför menar vi att det kan finnas goda skäl 
att permanenta ArbetsDax verksamhet. 
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Bilaga 1: Introduktionsbrev inför deltagarintervju 

Hej! 

Vi heter Sara Erlandsson och Mikael Gustafsson, och är anställda på Mälardalens 
högskola i Eskilstuna/Västerås. Vi har fått i uppdrag att, i egenskap av utomståen-
de och oberoende part, utvärdera en verksamhet som heter ArbetsDax. Från perso-
nalen på ArbetsDax har vi fått en förteckning över dem som tidigare deltagit i verk-
samheten och som har uppgett sig vara villiga att medverka i en utvärdering. Bland 
dessa hittade vi Dig och det är därför som vi har skickat detta brev till Dig. 

Som en del av utvärderingen behöver vi intervjua tidigare deltagare för att få 
synpunkter på verksamheten. Vi vill därför gärna intervjua Dig, då vi är intressera-
de av Dina erfarenheter och upplevelser under tiden hos ArbetsDax. Vi tror att in-
tervjun kan ta ca 1-1,5 timme i anspråk, och den kommer att spelas in på ljudband 
eftersom det är vår metod att noggrant dokumentera vad som sägs under intervjun.  

Vi har själva valt vilka vi vill intervjua. Personalen på ArbetsDax vet således inte 
att vi har kontaktat just Dig. Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt 
av oss och presentationen av materialet kommer att anonymiseras så att det inte 
skall gå att se vem som har svarat på frågorna. När vårt utvärderingsarbete är klart 
kommer allt intervjumaterial att förstöras. Naturligtvis är Ditt deltagande helt frivil-
ligt, och Du kan avbryta när som helst. Du kan också återkalla Din medverkan om 
Du skulle vilja, och denna möjlighet finns till och med 31 mars år 2004 då vårt inter-
vjuarbete skall vara klart. Detta kan Du göra genom att kontakta någon av oss. Det-
ta är saker som vi i egenskap av anställda på högskolan måste leva upp till, i enlig-
het med de etikregler som det statliga Vetenskapsrådet har utformat. 

Detta brev kommer vi att följa upp med ett telefonsamtal inom ungefär en vecka, 
då vi förhoppningsvis kan bestämma tid och plats för intervjun. För vår del spelar 
inte platsen så stor roll, utan vi anpassar oss till vad Du vill. Dock hoppas vi att in-
tervjun kan ske någon gång i november eller december. Vill Du hellre ta kontakt 
med oss, går det naturligtvis också bra (se kontaktinformation nedan). 

Vi vill betona att Din medverkan är viktig för utvärderingen, då det kan bidra till 
en förbättring av ArbetsDax verksamhet. 

Med vänliga förhoppningar om att vi snart ses, 
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Bilaga 2: Intervjumatris inför deltagarintervju 

Kronologi a) Aktörskontakter 
”fakta”, händelser 

b) Attityder till 
ArbetsDax 
upplevelser, erfaren-
heter 

c) Attityder till andra 
aktörer (FK, AF, psyki-
atri, praktik) 
upplevelser, erfarenhe-
ter 

d) Livskvalitet 
upplevelser, ”välbefinnan-
de” 

1. Före  
Vägen till 
AD. 

Vad gjorde IP innan 
AD? Vilka aktörer 
hade IP kontakt 
med? Hur fick IP 
vetskap om AD? 

Hade IP några för-
väntningar inför AD, 
vilka då i sådana fall? 

Hur upplevdes kontak-
terna med de olika 
aktörerna? Var det 
någon kontakt som 
fungerade särskilt 
bra/dåligt? Visste IP 
vilken aktör som gjorde 
vad? ”Vad gjorde hand-
läggaren från X? Var 
det viktigt? Vilket prob-
lem försökte denne 
lösa? Löstes det?” 

Hur mådde IP? Hur länge 
var det så? Hur såg IP:s 
sociala nätverk ut? 

2. Ingång 
Inskrivning 
på AD, 
upprättan-
de av mål 
och hand-
lingsplan, 
förberedel-
ser inför 
praktik eller 
liknande. 

Hur fick IP första 
kontakten med AD? 
Hur lång tid innan 
handlingsplan 
upprättades? Hur 
lång tid tog det innan 
IP kom ut till prak-
tik/aktivitet?  

Vilka var IPs motiv 
och mål för deltagan-
det? Vilka förväntnin-
gar hade IP inför det 
första mötet? Hur 
blev det första mötet? 
Hur var bemötandet 
hos AD? Något som 
kunde ha gjorts an-
norlunda? Vad ledde 
det första mötet till? 
Överensstämde hand-
lingsplanen med IP:s 
vilja? 

Påverkades kontakterna 
med de andra aktörer-
na efter inskrivning på 
AD – hur då i sådana 
fall? 

Hur mådde IP efter de 
första kontakterna med 
AD? Påverkades humöret 
och självkänslan på något 
vis? Hur då? 

3. Under 
Tidsperio-
den då IP 
sannolikt 
deltar i 
aktivitet, t 
ex praktik i 
olika for-
mer. 

Vilken typ av prak-
tik/aktivitet hamnade 
IP på? Hur länge var 
IP där? I vilken om-
fattning (tim/vecka)? 
Vilka arbetsuppgifter 
fick IP? Hur gick det 
till när IP började 
där? Vilka arbetsupp-
gifter hade IP? Hade 
IP en handledare? 
[Hur hade IP kontakt 
med denna?] Hur 
ofta hade IP kontakt 
med AD? Förändra-
des handlingsplanen? 
[Hur kom det sig?] 
Var IP på fler än en 
praktikplats? [Hur 
kom det sig?] Vilka 
andra aktörer hade 
IP kontakt med un-
der denna tid? 

Hade IP behov av 
kontakt med AD un-
der praktiken? Tillgo-
dosågs detta behov? 
[Om handlingsplanen 
förändrades, var IP 
överens med AD om 
detta?] 

Funderade IP någon 
gång på att hoppa av 
från AD? Om ja, vad 
fick IP att fullfölja? 
Eller vad fick IP att 
faktiskt hoppa av? 

Vad förväntningar hade 
IP på praktiken - dess 
innehåll och vad den 
skulle leda till? Infria-
des dessa?  

Hur upplevdes kontak-
ten med handledaren? 
Kontakten med ar-
betskamraterna? Hade 
IP något inflytande 
över arbetsuppgifterna? 
[Om IP bytte prak-
tikplats, hur upplevdes 
det?] 

Hur upplevdes kontak-
terna med de andra 
aktörerna under den 
här tiden? 

Hur mådde IP under denna 
period? Påverkades humö-
ret och självkänslan på 
något vis? Hur då? 

Några märkbara förändrin-
gar i IP:s sociala nätverk 
under denna tid? 
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4. Utgång 
Sista tiden 
av prakti-
ken, 
utskrivning 
från AD 
förbereds, 
utskrivning, 
samt första 
tiden efter 
utskrivning 

Fullföljde IP praktik-
tiden? 

När skrevs IP ut från 
AD?  

Vilka andra aktörer 
hade IP kontakt med 
tiden vid tiden för 
utskrivningen? 

Vem initierade 
utskrivning – IP eller 
AD? Var IP förberedd 
på att avsluta sin 
verksamhet inom AD? 
Var IP nöjd med AD:s 
insats när utskrivnin-
gen närmade sig? 
Hade IP och AD 
kommit fram till vad 
IP skulle göra efter 
utskrivning och var IP 
överens med AD om 
detta? 

Hur upplevdes kontak-
terna med handledaren 
i praktikens slutskede? 
Kontakterna med ar-
betskamraterna? 

Hur upplevdes kontak-
terna med de andra 
aktörerna? 

Hur mådde IP under denna 
period? Påverkades humö-
ret och självkänslan på 
något vis? Hur då? 

5. Efter 
Tiden efter 
utskrivning 
och fram till 
idag… Vad 
har hänt? 

Behöver IP kontakt 
med andra aktörer 
efter utskrivning från 
AD? [Vilka då? För 
vaddå?] 

Något särskilt positivt 
minne från AD? Något 
som var särskilt nega-
tivt? Något som borde 
ha fungerat annor-
lunda? Hur uppfatta-
de IP vad AD bidrog 
till (vad gjorde de, var 
det viktigt för IP?) 

[Hur har kontakterna 
med de andra aktörer-
na upplevts efter AD? 
Är det någon kontakt 
som fungerar särskilt 
bra/dåligt?] [Vet IP 
vilken aktör som gör 
vad? ”Vad gör handläg-
garen från X? Är det 
viktigt?”] 

Vad hände efter AD? Vilka 
förväntningar hade IP på 
hur tiden efter AD skulle se 
ut (sysselsättning, väl-
mående, stöd från andra 
aktörer)? Infriades dessa? 
Hur har IP mått tiden efter 
AD? Upplever IP att 
han/hon har utvecklats av 
tiden på AD? [På vilket 
vis?] Några väsentliga 
förändringar i IP:s sociala 
nätverk efter tiden på AD? 
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Bilaga 3: Intervjuguide inför deltagarintervju 

Om intervjuguiden 

Teman i denna intervjuguide har i huvudsak sitt ursprung i a) en kritisk 
granskning av tidigare utvärderingar av ArbetsRo och ArbetsSam, samt b) i 
en upprättad intervjumatris som utgår från de ”kritiska händelser” som vi i 
förväg möjligen kan se. 

Frågor inom [hakparenteser] är ”halvdynamiska” frågor som kan vara 
lämpliga följdfrågor om inte IP spontant besvarar de inledande frågorna på 
ett för oss någorlunda relevant sätt.  

Intervjuguiden börjar med vida, öppna frågor för att på så vis få IP att 
spontant själv berätta i görligaste mån. Det kan också vara en möjlighet att 
finna spontana teman som vi senare i intervjun kan anknyta till. Frågorna 
ställs sedan i tämligen i kronologisk ordning utifrån intervjumatrisen, dvs vi 
börjar med tiden före ArbetsDax och arbetar oss fram till tiden efter Arbets-
Dax. 

Inledning 

a) Jag arbetar på Mälardalens högskola i Eskilstuna/Västerås. 

b) Tillsammans med en kollega (Mikael/Sara) skall jag, i egenskap av ut-
omstående och oberoende forskare, utvärdera ArbetsDax verksamhet 
eftersom den fortfarande drivs i projektform. Utvärderingens resultat 
kan bidra till att verksamheten blir permanent, eller/och att den utveck-
las på något vis. Därför är det så viktigt för alla de parter som stödjer 
verksamheten (kommunen, FK, AF, psykiatrin m fl) att vi intervjuar dig 
och andra som tidigare deltagit i ArbetsDax, för att på så vis få reda på 
vad ArbetsDax har inneburit för er. 

Detta är saker som anställda på högskolan måste leva upp till, i enlighet med 
de etikregler som det statliga Vetenskapsrådet har utformat: 

a) Vi har själva valt vilka vi vill intervjua. Personalen på ArbetsDax vet så-
ledes inte att vi har kontaktat just Dig.  

b) Intervjun kommer att spelas in. Intervjumaterialet (band + utskrift) 
kommer att behandlas konfidentiellt av oss. Detta innebär att det är en-
dast vi som kommer att se och arbeta med materialet, samt att inga per-
sonuppgifter kommer att ”läcka ut” till någon annan. 
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c) När vi sedan presenterar materialet (i en kommande rapport) kommer 
det att vara anonymiserat så att det inte skall gå att se vem som har sva-
rat på frågorna. 

d) När vårt utvärderingsarbete är klart kommer allt intervjumaterial att 
förstöras. Detta innebär att bandet kommer att raderas och att intervju-
utskriften förstörs. Det samma gäller alla de personuppgifter som vi har 
(namn, adress och telefonnummer) på dem som medverkar. 

e) Naturligtvis är Ditt deltagande helt frivilligt, och Du kan avbryta när 
som helst. Du kan också vägra svara på vissa frågor, genom att t ex säga 
”pass!”. 

f) Du kan återkalla Din medverkan om Du skulle vilja, och denna möjlig-
het finns till och med 31 mars år 2004 då vårt intervjuarbete skall vara 
klart. Detta kan Du göra genom att kontakta någon av oss.  

g) Jag och min kollega läser även sociologi på D-nivå så kommer vi att 
skriva uppsatser i vår. Exakt vad uppsatserna kommer att handla om 
vet vi inte nu men det kommer att röra ungefär samma område som 
den här utvärderingen dvs. samverkan och välfärdsbyråkrati?  

h) Därför vill vi fråga dig om vi får använda den här intervjun i uppsat-
serna? Materialet kommer givetvis att behandlas på samma sätt som 
vid utvärderingen dvs. du kommer att vara anonym.  

Om deltagaren 

a) Till att börja med är jag nyfiken på att veta lite grann om vem du är. 
Kan du berätta något om dig själv? 
[Hur gammal du är.]  
[Om du har familj och hur den i sådana fall ser ut.]  
[Vad du gör på dagarna. Om du arbetar eller ägnar dig åt någon annan 
slags sysselsättning på dagarna. Om du är med i någon förening, och 
vad du i sådana fall gör i den. Om du har något fritidsintresse som du 
tycker om att ägna dig åt.] 

Spontant berättande om ArbetsDax (se intervjumatris, ruta 5b) 

a) Vad tycker du var det bästa med ArbetsDax? 
[Fick du ut något av det? Vad då?] 

b) Finns det något som du, så här i efterhand, tycker skulle ha gjorts an-
norlunda på ArbetsDax? 
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Vägen till ArbetsDax (se intervjumatris, rad 1) 

a) Kan du berätta hur din tillvaro såg ut innan ArbetsDax? (1a) 
[Vad gjorde du på dagarna?] 
[Hur länge var det så?] 
[Vad gjorde du på fritiden?] 
[Hur mådde du då?] (1d) 

b) Hade du kontakt med någon på Försäkringskassan då? (1a) 
[Om JA: Var det en viktig kontakt för dig? Vilket problem försökte den-
ne lösa? Löstes problemet?] 

c) Fanns det någon på fler ställen som du hade kontakt med? (1a) 
(AF, psykiatrin, socialtjänsten) 
[Om JA: Var det en viktig kontakt för dig? Vilket problem försökte den-
ne lösa? Löstes problemet?] 

d) Hur hörde du talas om ArbetsDax första gången? (1a) 
[Vem informerade dig om att ArbetsDax fanns?] 

e) Vad tänkte du om ArbetsDax då? (1b) 
[Verkade det viktigt för dig?] 
[Hur kom det sig?] 

Ingång (se intervjumatris, rad 2) 

Inskrivning på ArbetsDax 

a) Hur gick det till när du fick kontakt med personalen på ArbetsDax? (2a) 
[Var det du själv som kontaktade ArbetsDax?] 
[Vad resulterade första samtalet i?] 
[Bokades ett möte?] 
[Hur länge fick du vänta innan mötet?] 

b) Vilka förväntningar hade du inför det första mötet? (2b)  

c) Vad hände på det första mötet? (2b) 
[Hur tyckte du att du bemöttes på ArbetsDax?] 
[Något som kunde ha gjorts annorlunda?] 
[Vad ledde mötet till?] 

d) Kändes ArbetsDax viktigt för dig? (2b) 
[Hur kom det sig?] 
[Trodde du att någonting skulle förändras?] 
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Handlingsplan och inför praktiken/aktiviteten 

a) Fanns det en handlingsplan för dig på ArbetsDax? (2a) 
[Vad minns du av det som stod i den?] 
[Tycker du att du kunde påverka innehållet i den?] (2b) 
[Innehöll den sådana aktiviteter som du ville göra?] (2b)  

b) Hur lång tid tog det innan du började på praktiken/aktiviteten? (2a) 
[Räknat från första mötet på ArbetsDax?] 
[Räknat från att praktiken/aktiviteten kom med i handlingsplanen?] 
[Vad gjorde du på dagarna medan du väntade på att få komma dit?] 
(2d) 

Under (se intervjumatris, rad 3) 

a) Vad för slags praktikplats/aktivitet fick du? (3a)  

b) Tycker du att du kunde påverka valet av praktikplats/aktivitet? (3b) 

c) Hur gick det till när du började där? (3a/3b/3c/3d) 
[Tog du själv kontakt med arbetsgivaren?] 
[Om NEJ: Vem gjorde då det?]  

d) Var du på fler än en praktikplats/aktivitet under tiden på ArbetsDax? 
(3a) 
[Hur kom det sig?] (3b/3c/3d)  

e) Kan du berätta om praktikplatsen/aktiviteten? (3a) 
[Hur länge var du där?] 
[Hur många timmar i veckan var du där?] 
[Var det så hela tiden?] 
[Om praktik: Vad hade du för arbetsuppgifter? ] 
[Var det så hela tiden?]  

f) Trivdes du där? (3c) 
[Hur kom det sig?] 
[Trivdes du med arbetskamraterna? ] 
[Trivdes du med arbetsuppgifterna?] 
[Kunde du påverka vilka arbetsuppgifter du fick?] 

g) Hade du en handledare på praktikplatsen? (3a) 
[Hur ofta träffades ni?] 
[Vad pratade ni om då?] 
[Var handledaren viktig för dig?] 
[Om JA: På vilket sätt?] 
[Fanns det något i kontakten du tyckte att du saknade?] 
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h) Motsvarade praktiken dina förväntningar? (3c) 
[På vilket sätt?] 

i) Hade du kontakt med någon på ArbetsDax under tiden du var ute på 
praktik/aktiviteten? (3a) 
[Om JA: Var det något särskilt ni diskuterade då?][Om problem: Fick du 
hjälp av ArbetsDax att lösa problemet?] (3b) 
[Om NEJ: Hade du velat ha mer kontakt med ArbetsDax under den ti-
den? Hur kom det sig?] (3b) 

j) Var praktiken/aktiviteten viktig för dig i ditt liv? (3d) 
[På vilket sätt?]  

Utgång (se intervjumatris, rad 4) 

a) Funderade du någon gång på att hoppa av från ArbetsDax? (4b/4c/4d) 
[Om JA: Hade det hänt något särskilt? ] 
[Vad fick dig att fullfölja? Eller vad fick dig att hoppa av?] 

b) När slutade du på ArbetsDax? (4a) 
[Var det du själv som ville sluta? Någon annans idé?] (4b) 

c) Var du överens med handläggaren på ArbetsDax om vad du skulle 
göra efter att du slutat där? (4b) 
[Om JA: Var det det du ville göra?] (4b/4d) 
[Om NEJ: Hur kom det sig?] 

d) När du slutade på ArbetsDax, kände du dig nöjd med handläggarens 
insatser? (4b) 
[Om JA: Var det något som denne hade gjort som var särskilt viktigt för 
dig? Vad då?] 
[Om NEJ: Hur kom det sig?]  

e) Under tiden på ArbetsDax, förändrades dina kontakter med handlägga-
re på andra ställen (AF, FK, socialtjänsten, psykiatri) på något vis? (4c) 
[Om JA: Hur då? Hur kom det sig?] 

Tiden efter ArbetsDax (se intervjumatris, rad 5) 

a) Gav tiden på ArbetsDax dig några förväntningar om vad som skulle 
hända i ditt liv framöver? (5b/5c/5d) 
[Om JA: Vilka då?] 
[Om NEJ: Hur kom det sig?] 

b) Efter ArbetsDax, blev det som du trodde att det skulle bli? (5d) 
[Om JA: Något som var särskilt viktigt för dig?] 
[Om NEJ: Hur kom det sig?] 
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c) Tycker du, så här i efterhand, att du har blivit starkare på något sätt i 
och med ArbetsDax? (5d) 
[Om JA: På vilket sätt?] 
[Om NEJ: Hur kommer det sig?]  

d) Har du kontakt med handläggare på andra ställen idag (FK, AF, social-
tjänsten, psykiatrin)? (5a). 
[Om JA: Är den kontakten viktig för dig? På vilket sätt?] 

Avslutning 

a) Har du deltagit i någon annan verksamhet som liknar ArbetsDax? 
(1a/5a)? 
[Om JA: Vilken då? När då? Kan du jämföra den med ArbetsDax på 
något vis? Bemötandet från handläggare? Bemötandet på praktikplat-
sen? Hur viktig har den verksamheten varit för dig, om du jämför med 
ArbetsDax? Vad blev resultatet?] 

b) Har du något särskilt positivt minne från ArbetsDax? (b/d) (jfr fråga 2!) 
[Vad? När hände det?]  

c) Har du något särskilt negativt minne från ArbetsDax? (b/d) (jfr fråga 2!) 
[Vad? När hände det?]  

d) Finns det något som borde ha fungerat annorlunda? (b) (jfr fråga 2!)  

e) Om du ser tillbaka på tiden innan ArbetsDax och jämför med ditt liv 
idag, tycker du att något har förändrats? (d) 
[Hälsa] 
[Självkänsla] 
[Familj] 
[Sysselsättning] 
[Fritid] 
[Kontakten med handläggare på andra ställen (FK, AF, socialtjänsten, 
psykiatrin)] 
[Vad tror du att det beror på?] [ArbetsDax?]  

f) Något annat som du skulle vilja tillägga? 

g) Har du några frågor till mig? 
[Om vad som händer nu med intervjumaterialet?] 
[Om vad som händer nu med utvärderingen?] 
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Bilaga 4: Introduktionsbrev till deltagare inför observation 

Hej! 

Vi heter Sara Erlandsson och Mikael Gustafsson, och är anställda på Mälardalens 
högskola i Eskilstuna/Västerås. Vi har fått i uppdrag att, i egenskap av utomståen-
de och oberoende part, utvärdera verksamheten ArbetsDax. 

Vi har bett personal på ArbetsDax att kontakta Dig för att vi behöver Din med-
verkan i vår utvärdering. Efter att ha fått klartecken från personalen har vi sedan 
skickat detta brev då vi anser det viktigt att Du erhåller direktinformation från oss. 

Som en del av vår utvärdering ingår observationer av möten mellan personal 
och besökare på ArbetsDax, vilket innebär att en av oss sitter med under mötena. 
Samtalen mellan personal och besökare spelas in på band eftersom det är vår metod 
att noggrant dokumentera vad som sägs. Det som i huvudsak intresserar oss är per-
sonalens arbete och hur besökarna bemöts.  

Det inspelade samtalet kommer att behandlas konfidentiellt av oss och presenta-
tionen av materialet kommer att anonymiseras så att det inte skall gå att se vem som 
har närvarat. De enda som vet vilka som medverkat är personalen på ArbetsDax 
och vi som utvärderare. När vårt arbete är klart kommer allt inspelat material att 
förstöras. Naturligtvis är Ditt deltagande helt frivilligt, och Du kan avbryta när som 
helst. Du kan också återkalla Din medverkan om Du skulle vilja, och denna möjlig-
het finns till och med 31 mars år 2004 då vårt arbete skall vara klart. Detta kan Du 
göra genom att kontakta någon av oss. Detta är saker som vi i egenskap av anställda 
på högskolan måste leva upp till, i enlighet med de etikregler som det statliga Ve-
tenskapsrådet har utformat. 

Observationen och det inspelade samtalet kommer sannolikt även att ingå i en 
magisteruppsats i sociologi. Exakt vad uppsatsen kommer att handla om vet vi idag 
inte, men det kommer att röra ungefär samma område som utvärderingen handlar 
om: Välfärdsbyråkrati och samverkan mellan olika myndigheter. Materialet kom-
mer givetvis att behandlas på samma sätt som vid utvärderingen, vad gäller konfi-
dentialitet och anonymitet.  

Din medverkan är mycket viktig för utvärderingen, då det kan bidra till en för-
bättring av ArbetsDax verksamhet. 

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss på någon av nedanstående 
anknytningar. 

Med vänliga förhoppningar om att vi snart ses, 
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Bilaga 5: Intervjuguide inför samordnarintervju 

Forskningsetiska förutsättningar 

Detta är saker som anställda på högskolan måste leva upp till, i enlighet med 
de etikregler som det statliga Vetenskapsrådet har utformat: 

a) Intervjun kommer att spelas in. Intervjumaterialet (band + utskrift) 
kommer att behandlas konfidentiellt av oss. Detta innebär att det är en-
dast vi som kommer att se och arbeta med materialet, samt att inga per-
sonuppgifter kommer att ”läcka ut” till någon annan. 

b) När vi sedan presenterar materialet (i en kommande rapport) kommer 
det att vara anonymiserat så att det inte skall gå att se vem som har sva-
rat på frågorna. 

c) När vårt utvärderingsarbete är klart kommer allt intervjumaterial att 
förstöras. Detta innebär att bandet kommer att raderas och att intervju-
utskriften förstörs. Det samma gäller alla de personuppgifter som vi har 
(namn, adress och telefonnummer) på dem som medverkar. 

d) Naturligtvis är Ditt deltagande helt frivilligt, och Du kan avbryta när 
som helst. Du kan också vägra svara på vissa frågor, genom att t ex säga 
”pass!”. 

e) Du kan återkalla Din medverkan om Du skulle vilja, och denna möjlig-
het finns till och med 31 mars år 2004 då vårt intervjuarbete skall vara 
klart. Detta kan Du göra genom att kontakta någon av oss.  

f) Jag och min kollega läser även sociologi på D-nivå så kommer vi att 
skriva uppsatser i vår. Exakt vad uppsatserna kommer att handla om 
vet vi inte nu men det kommer att röra ungefär samma område som 
den här utvärderingen dvs. samverkan och välfärdsbyråkrati?  
Därför vill vi fråga dig om vi får använda den här intervjun i uppsat-
serna? Materialet kommer givetvis att behandlas på samma sätt som 
vid utvärderingen dvs. du kommer att vara anonym.  

Samordnarens professionella bakgrund 

Här kan det framkomma teman som vi sedan återkommer till i en eller annan 
form senare i intervjun. Inte minst torde detta kunna knytas till arbetsmetod-
temat. 

a) Hur länge har du arbetat på ArbetsDax? 
[Hur länge har du arbetat självständigt?] 
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b) Hur mycket arbetar du på ArbetsDax? 
[Hur många timmar i veckan eller tjänstgöringsgrad?] 
[Om DELTID: Vad gör du den övriga tiden?]  

c) Vad har du arbetat med innan du kom till ArbetsDax?  

d) Finns det något i dina tidigare arbetslivserfarenheter som du har sär-
skild nytta av i arbetet på ArbetsDax? 
[I arbetet med deltagarna på ArbetsDax?] 
[I samverkan med andra rehabaktörer?]  

e) Vad har du för utbildning? 
[Eftergymnasial utbildning som kan vara av intresse för ArbetsDax 
verksamhet?] 

f) Finns det någon speciell del av din utbildning som du har nytta av i ar-
betet på ArbetsDax? 
[I arbetet med deltagarna på ArbetsDax?] 
[I samverkan med andra rehabaktörer?]  

g) Vad kallar du den roll som du har på ArbetsDax? 
[Vilken ”titel”: Handläggare, Samordnare, Projektledare osv…?] 
[Vilka är de viktigaste arbetsuppgifterna för dig i denna roll?] 

Framgångsfaktorer för en lyckad rehabilitering 

Detta tema är i huvudsak framsprunget ur de framgångs- och bakslagsfakto-
rer som framkommit i intervjuer med tidigare deltagare, då med utgångs-
punkt från deltagarnas perspektiv på sin egen ”rehabiliteringskarriär”. Frå-
geställningar implicerar inledningsvis vissa samverkansaspekter, för att se-
dan följas upp med explicita frågeställningar. I synnerhet gäller detta sam-
verkan med arbetsgivare hos vilka deltagare har praktiserat. Teman som 
framkommer här kan sedan återknytas till senare delen av intervjun, då fo-
kus successivt flyttas till temat Arbetsmetod. 

Temat mynnar ut i en tämligen detaljerad redogörelse för arbetet med kli-
enten. 

Kan du berätta om ett lyckat och ett mindre lyckat rehabiliteringsfall? 

a) Hur såg ”fallet” ut? 

b) På vilket sätt var detta fall lyckosamt/mindre lyckosamt? 

c) Vad bidrog till att göra just detta fall lyckosamt (eller inte)? 

d) Hur kom deltagaren i kontakt med ArbetsDax? 

e) Hur länge var deltagaren med i ArbetsDax? 

f) Hur ofta träffades ni? 
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g) Var brukade ni träffas? 

h) Vem brukade initiera mötena? 

i) Vad gjorde deltagaren under sin praktiktid? 

j) Hur gick det till när praktikplatsen valdes? Vilka kriterier låg till grund 
för valet? 

k) Hur fick deltagaren kontakt med arbetsgivaren? 

l) Träffade du arbetsgivaren?  
[Om JA: När, i vilket skede av ”rehabiliteringsprocessen”? Hur ofta?] 
[Om NEJ: Hur kom det sig?] 

m) Fanns det någon utsedd ”handledare” eller ”kontaktperson” på prak-
tikplatsen som deltagaren kunde vända sig till om frågor som rörde 
praktiken? 
[Om JA: Hur fungerade kontakten mellan ”handledaren”, deltagaren 
och dig? Träffades ni? Var träffades ni? Hur långa var mötena? Hur 
många var mötena? Vem initierade mötena? Vad handlade mötena om? 
Vad resulterade mötena i? Har andra deltagare varit på samma prak-
tikplats – vad har då resultatet blivit?] 
[Om NEJ: Hur kom det sig?] 

Vad menar du krävs för att lyckas med en ”rehabilitering”? 
[Turordning enligt deltagarens ”rehabiliteringskarriär” under tiden i AD:] 

a) Före: 
− Vilken målgrupp riktar sig ArbetsDax verksamhet till? 
− Hur ser denna målgrupp ut? 
− Hur når ni denna målgrupp? 
− Finns det människor som inte passar in i verksamheten? 

[Om JA: Vilka då? Hur kommer det sig?] 

b) Ingång: 
− När du möter en ny deltagare, är det något som är särskilt viktigt i ditt 

bemötande av denne? 
− Hur kommer det sig att just detta är viktigt? 
− Vad försöker du åstadkomma vid de första mötena - hur går du tillvä-

ga? 
− Vad menar du är särskilt viktigt att tänka på när deltagarens handlings-

plan upprättas?  
− Hur går du tillväga? 
− Hur går du tillväga när du kontaktar arbetsgivare för att deltagaren 

skall få praktikplats?  
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[Vem pratar du med?] 
[Hur introducerar du deltagaren och ArbetsDax?] 

− Vad händer sedan? 
− Hur går du tillväga för att avgöra om praktikplatsen är lämplig för den 

aktuella deltagaren? 
[Vilka kriterier tittar du på?] 

− Vad händer om du inte tycker att praktikplatsen är lämplig – hur går du 
tillväga? 

− Vilka krav ställer du på arbetsgivaren? 
− Skrivs något kontrakt med arbetsgivaren? 

[Om JA: Hur kommer det sig? Vad innehåller det?] 
[Om NEJ: Hur kommer det sig?] 

− Finns det skillnader i överenskommelsen mellan ArbetsDax och arbets-
givaren beroende på om deltagaren är en ”sysselsättning” eller en ”ar-
betsträning”? 
[Om JA: Hur kommer det sig? Vad skiljer?] 
[Om NEJ: Hur kommer det sig?] 

c) Under: 
− Vilka krav ställer du på deltagaren? 
− Hur trappas kraven på deltagaren upp? Hur går du tillväga? 
− Hur märker du att kraven är för låga eller för höga – vilka signaler ger 

du akt på? 
− Hur ofta har du kontakt med deltagaren? 

[Vad avgör hur täta kontakter ni har?] 
− Hur ofta har du kontakt med arbetsgivaren/handledaren? 

[Vad avgör hur täta kontakter ni har?] 

d) Utgång: 
− När anser du att en deltagare är redo att sluta på ArbetsDax?  

[Vilka signaler ger du akt på?] 

e) Efter: 
− Sker någon uppföljning för dem som har slutat på ArbetsDax? 

[Om JA: Vilka då? Hur går du tillväga? Hur använder du resultatet?] 
[Om NEJ: Hur kommer det sig?] 

Arbetsmodell och organisation 

Här berörs mer i detalj den praktik utifrån teori och metod som handläggar-
na tillämpar i sitt arbete inom ArbetsDax organisation. 

Vilken teoretisk ram utgår arbetet med deltagarna från?  
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[Hur tillämpar du denna teori i praktiken?] 

När kan du se att en deltagare är ”sysselsättare” eller ”arbetstränare”? 
[Vilka kriterier avgör?] 

Vilken betydelse har denna kategorisering för arbetet med deltagarna? 

a) I bemötandet? 

b) I målsättningarna? 

c) I kraven du ställer? 

Hur delar ni upp deltagarna mellan er på ArbetsDax? 
[Beroende på deltagarnas bakgrund/problematik?] 
[Andra kriterier?] 

Arbetar du med en viss kategori deltagare? 
[Om JA: Vilken då? Hur kommer det sig?] 
[Om NEJ: Hur kommer det sig?]] 

Finns det en konflikt mellan deltagarnas ”bästa” och verksamhetens krav på 
genomströmning av deltagare? 
[Om JA: Hur påverkar det arbetet med deltagarna? Hur påverkar det relatio-
nen till andra rehabiliteringsaktörer?] 

Hur dokumenteras ärenden, vad händer om en personal blir sjuk eller slutar?  
[Vad dokumenteras?] 
[När sker dokumenteringen (t ex direkt efter samtal med deltagaren eller vid 
arbetsdagens slut)?] 
[Vid vilka tillfällen används sedan dokumentationen i det dagliga arbetet?] 

Förekommer det att ni arrangerar gruppverksamheter för deltagarna inom 
ArbetsDax verksamhet? 
[Om JA: Hur kommer det sig? Vilken är målgruppen för denna? Vad gör del-
tagarna i gruppverksamheten? Har gruppverksamheten någon effekt på re-
habiliteringen – vilken då i sådana fall? 
[Om NEJ: Hur kommer det sig?] 

Tänk dig att det fanns oändliga resurser till ArbetsDax förfogande, hur skulle 
du vilja utveckla verksamheten? 

Har du framfört egna idéer om hur ArbetsDax verksamhet kan utvecklas? 
[Om JA: Vad då? Till vem har du framfört du dem? Har du fått gehör för 
dina förslag? Vad har förslagen resulterat i?] 
[Om NEJ: Hur kommer det sig?] 
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Samverkan 

Här ställs arbetsmetoderna i den ”svarta lådan” mot sådant som står angivet 
i policydokument för verksamheten (s. 6), samt sådant som framkommit som 
något oklart tidigare i utvärderingen. Anknytningen till policydokument kan 
också ha ett värde inför våra uppsatser, då det för en diskursanalys kan sägas 
utgöra en diskursiv praktik (dvs. i det här fallet hur diskurser konsumeras 
utifrån policydokument). 

Vad utmärker ArbetsDax verksamhet i förhållande till andra rehabiliterings-
aktörer? 

a) Hur skiljer sig synen på rehabilitering? 

b) Hur skiljer sig synen på deltagarna? 

c) Hur skiljer sig arbetsmetoderna? 

Vad innebär deltagarnas ”bästa möjliga funktionsförmåga” för dig? 
[Hur förstår du att en deltagare har uppnått den – vilka signaler ger du akt 
på?] 

Vad innebär deltagarnas ”självständighet” för dig? 
[Hur förstår du att en deltagare har blivit mera självständig – vilka signaler 
ger du akt på?] 

Vad innebär det att deltagaren har funnit ”tillfredsställelse”? 
[Hur förstår du att en deltagare är tillfredsställd med tillvaron – vilka signaler 
ger du akt på?] 

Vanligt förekommande problem i samverkan med andra som lägger hinder 
för ”lyckad” rehabilitering? 

Någon samverkansaktör med vilken samverkan fungerar särskilt bra? På vil-
ket sätt? 

Någon samverkansaktör med vilken samverkan fungerar mindre bra? På 
vilket sätt? 

Någon samverkansaktör som saknas eller som borde engagera sig mer? 

Involveras deltagarnas anhöriga i rehabiliteringen? 
[Om JA: Hur då? Hur går du tillväga?] 
[Om NEJ: Hur kommer det sig?] 

Vad menar du är arbetsgivarens roll gentemot deltagaren i ArbetsDax? 
[Vilken uppgift har arbetsgivaren mot deltagaren? Mot ArbetsDax?] 
[Vilket ansvar har arbetsgivaren mot deltagaren? Mot ArbetsDax?] 
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Utvärderingsrelaterat 

Här kan det framkomma förväntningar som handläggaren har på utvärde-
ringen, t ex med avseende på hur väl samverkan med andra rehabaktörer 
fungerar och etablerandet av ArbetsDax som en permanent verksamhet (och 
därigenom t ex anställningstrygghet). Här kan också sådant som berör inter-
na arbetsmetoder, ”svarta lådan”, framkomma som vi sedan kan anknyta till 
senare i intervjun. 

Vi har valt att förlägga detta tema sist eftersom det a] bidrar till en ”natur-
lig” övergång till nästa etapp i utvärderingen (nätverksgrupp och styrgrupp), 
samt b] för att de kritiska frågorna kring observationerna kanske bidrar till 
att handläggaren känner sig ifrågasatt. 

Vilka förväntningar har du på vår utvärdering? 
[Vilka konsekvenser ser du helst att den får?] 
[Finns det någon särskild del i ditt arbete på ArbetsDax som du vill skall lyf-
tas fram?] 

Har du haft några funderingar inför eller efter de genomförda deltagarinter-
vjuerna? 
[Någon speciell kategori deltagare som du hoppats på att vi skulle intervjua?] 
[Om JA: Varför just den kategorin?] 
[Om NEJ: Hur kommer det sig?] 

Kan du berätta om de genomförda observationerna – vad hände? 

a) Hur vill du beskriva deltagaren som ”fall”? 

b) Vilken var din målsättning med mötet? 

c) Varför just den målsättningen? 

d) Vad hade du för (retorisk) strategi i samtalet för att nå målet – hur gick 
du tillväga? 

e) Tycker du att du nådde målet? 

f) Fick du det bekräftat av deltagaren? På vilket sätt? 

g) Något speciellt från mötet som du i efterhand har funderat kring? 
[Vi kan nu gå igenom några specifikt utmärkande detaljer i observatio-
nerna, med utgångspunkt från våra observationsutskrifter!] 

Har du några särskilda funderingar inför nästa etapp i utvärderingen (nät-
verksgrupp och styrgrupp)? 
[Någon fråga som rör samverkan med andra aktörer som du tycker bör lyftas 
fram?] 
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Trygghets-/reflexivitetsmodellen 

Under vårt arbete med utvärderingen har vi formulerat följande ”arbetshy-
potes”: 

Målgruppen ser ut att spänna mellan två extremkategorier: A] De som är 
ytterst bräckliga psykiskt och i princip saknar tidigare arbetslivserfarenheter, 
samt B] de som har en stark självbild eller yrkesidentitet sedan tidigare (dvs. 
”de utbrända”). 

Vidare tycker vi oss kunna se att det finns två ”domäner” som är viktiga 
för deltagarna medan de är inskrivna på ArbetsDax: a] Stödet som ni kan ge 
dem under samtal, samt b] Hur de lyckas etablera sociala relationer ute på 
praktik. Man skulle kunna kalla dem för en ”inre” och en ”yttre” domän där 
ni har tämligen god kontroll över den ”inre”, men en sämre kontroll över den 
”yttre” eftersom den är förlagd till i huvudsak olika arbetsplatser. 

Sammantaget har vi fått en bild som ser ut ungefär så här: Deltagare i ka-
tegori A blir kanske i alltför hög grad socialt bundna (trygghet/tillit till per-
sonalen på ArbetsDax ) till den ”inre domänen”, men misslyckas att etablera 
sociala relationer i den ”yttre domänen”. Omvänt tycks det som om kategori 
B i alltför liten utsträckning uppnår någon vidare reflektion över sina mål-
sättningar i den ”inre domänen”, emedan det går bra för dem att etablera 
sociala relationer i den ”yttre domänen”. 

Vid utskrivning från ArbetsDax ser konsekvenserna av detta ut att kunna 
bli: För kategori A medför det en slussning till annan ”sysselsättning”, eme-
dan kategori B tenderar att söka sig tillbaks till den typ av arbete som tidigare 
”bränt ut” dem. Båda kategorierna kan därför sägas utgöra fall där påverkan 
i princip har misslyckats, och resultatet tenderar att på sikt bli upprepad ”in-
put” till ArbetsDax verksamhet. Lite tillspetsat kan således ”output” vara lika 
med ”input” + ev ett tillskott av psykofarmaka (Output = Input + Psykofar-
maka). 

a) Anser du att dessa slutsatser äger en giltighet? 
[Om JA: Vilka motiv ser du till att blir så här?] 
[Om NEJ: Hur ser då din bild ut?] 

b) Har du förslag på hur dessa problem skulle kunna åtgärdas? 
[Vårt förslag: Handläggaren visar sig oftare på praktikplatsen, grupp-
verksamhet, bättre samverkan med arbetsgivare, involvera personligt 
nätverk] 

Övriga frågor 

Har du några frågor till mig? 
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Bilaga 6: Intervjuguide inför styrgruppsintervju 

Forskningsetiska förutsättningar 

Detta är förutsättningar som vi som anställda på högskolan måste leva upp 
till, i enlighet med de etikregler som det statliga Vetenskapsrådet har utfor-
mat: 

a) Intervjun kommer att spelas in. Intervjumaterialet (band + utskrift) 
kommer att behandlas konfidentiellt av oss, vilket innebär att det är en-
dast vi som kommer att se och arbeta med materialet 

b) När vårt utvärderingsarbete är klart kommer allt intervjumaterial att 
förstöras. Detta innebär att bandet kommer att raderas och att intervju-
utskriften förstörs. 

c) Du kan återkalla Din medverkan om Du skulle vilja, och denna möjlig-
het finns till och med 31 mars år 2004 då vårt intervjuarbete skall vara 
klart. Detta kan Du göra genom att kontakta någon av oss.  

d) Vi läser även sociologi på D-nivå och kommer att skriva våra uppsatser 
under våren 2004. Exakt vad uppsatserna kommer att handla om vet vi 
inte nu men det kommer att röra ungefär samma område som den här 
utvärderingen, dvs. samverkan och välfärdsbyråkrati. 
Därför vill vi fråga dig om vi får använda den här intervjun i uppsat-
serna? Materialet kommer givetvis att behandlas på samma sätt som 
vid utvärderingen. 

”Första rundan”: Frågor till de enskilda 

Dessa frågor riktas till var och en av de närvarande i Styrgruppen, i syfte att 
var och en skall få göra sin egen berättelse om ”sin” organisations perspektiv 
på ArbetsDax verksamhet. På så vis hoppas vi att det skall framstå kontraster 
inom gruppen, som kan vara intressanta inför fortsättningen av intervjun. 
Målet är att försöka undvika att de medverkande formar en alltför homogen 
bild av verksamheten redan i inledningen. 

Introduktion till de medverkande: 

Syftet med denna första del av intervjun är att låta varje representant få fram-
föra sin bild av projektet ArbetsDax, vilket vi uppskattar till max 10 min för 
var och en. 
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Turordning: 

AF, Psyk, FK, Kommun 

Varför är det just du som representerar <din organisation> i Styrgruppen? 
[Hur valdes du att ingå i Styrgruppen?] 
[Vilken roll har du inom <din organisation>?] 
[Anser du att den rollen är den rätta för att företräda <din organisation>? 
[Om NEJ: Vilken skulle det då vara, och varför det?]] 
[Hur länge har du ingått i Styrgruppen?] 
 

AF: ……………………………………………………………………………… 
Psy: ……………………………………………………………………………… 
FK: ……………………………………………………………………………… 
Kom: ……………………………………………………………………………… 

Hur återkopplar du arbetet inom Styrgruppen till <din organisation>? 
[Vad rapporteras vidare?] 
[Till vem sker rapportering?] 
[Vad används det rapporterade till?] 
 

AF: ……………………………………………………………………………… 
Psy: ……………………………………………………………………………… 
FK: ……………………………………………………………………………… 
Kom: ……………………………………………………………………………… 

Vad kan samverkansprojektet ArbetsDax tillföra <din organisations> verk-
samhet? 
[Varför behövs ArbetsDax för <din organisation>? Vad är syftet med Ar-
betsDax för <din organisation>?] 
[Uppfyller ArbetsDax det också? 
[Om JA: På vilket sätt?] 
[Om NEJ: Hur kommer det sig?] 
 

AF: ……………………………………………………………………………… 
Psy: ……………………………………………………………………………… 
FK: ……………………………………………………………………………… 
Kom: ……………………………………………………………………………… 

Vad kan <din organisation> tillföra samverkansprojektet ArbetsDax? 
[Varför behövs <din organisation> för ArbetsDax? Vad är syftet med <din 
organisation> för ArbetsDax del?] 
[Uppfyller <din organisation> det också?] 
[Om JA: På vilket sätt? 
[Om NEJ: Hur kommer det sig?] 
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AF: ………………………………………………………………………………… 
Psy: ………………………………………………………………………………… 
FK: ………………………………………………………………………………… 
Kom: ………………………………………………………………………………… 

Finns det ur <din organisations> perspektiv några återkommande problem 
inom ramen för samverkan i projektet ArbetsDax? 
[Om JA: Vilka då?] 
 
AF: ………………………………………………………………………………… 
Psy: ………………………………………………………………………………… 
FK: ………………………………………………………………………………… 
Kom: ………………………………………………………………………………… 

Är det önskvärt att permanenta ArbetsDax verksamhet? 
[Om JA: Vilka konsekvenser kan detta medföra för <din organisation>?] 
[Om NEJ: Hur kommer det sig?] 
 
AF: ………………………………………………………………………………… 
Psy: ………………………………………………………………………………… 
FK: ………………………………………………………………………………… 
Kom: ………………………………………………………………………………… 

Vilken är ArbetsDax målgrupp? 
[Hur kan den målgruppen se ut?] 
[Hur når ArbetsDax målgruppen?] 
[Finns det människor som INTE tillhör målgruppen?] 
[Om JA: Vilka då?] 
[Om NEJ: Hur kommer det sig?] 
 
AF: ………………………………………………………………………………… 
Psy: ………………………………………………………………………………… 
FK: ………………………………………………………………………………… 
Kom: ………………………………………………………………………………… 

Efter att alla har svarat på ovanstående frågor avslutar vi med nästa fråga som också 
var och en får svara på: 

Finns det i svaren hittills något som du tycker är oklart och som är värt att 
klargöra vidare? 
[Överensstämmer de andras svar med hur du uppfattar de andras nuvaran-
de roll i samverkan?] 
[Om NEJ: Hur kommer det sig? Vad skiljer?] 
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[Överensstämmer de andras svar med hur du helst skulle se att de andra 
samverkade?] 
[Om NEJ: Hur kommer det sig? Vad skiljer?] 
[Ser ni några intressekonflikter i de avlagda svaren?] 
[Om JA: Vilka då? Hur hanterar ni då dem?] 
[Om NEJ: Hur kommer det sig?] 
[Ser vi några konflikter?] 
[Om JA: Vilka då?] 
 
AF: ………………………………………………………………………………… 
Psy: ………………………………………………………………………………… 
FK: ………………………………………………………………………………… 
Kom: ………………………………………………………………………………… 

”Andra rundan”: Frågor till gruppen 

Här fortsätter vi med frågor till gruppen, där de tillsammans kan konstruera 
en berättelse kring verksamheten. Syftet med detta är delvis att utröna vems 
agenda det är som råder inom gruppen, beroende på vilka frågeställningar 
som gruppen har att ta ställning till. 

Introduktion till de medverkande: 

Syftet med andra del av intervjun är att låta gruppen tillsammans ge en bild 
av ArbetsDax verksamhet. 

Hur kom det sig att ArbetsSam och ArbetsRo slogs ihop? 
[Vilka har konsekvenserna blivit?] 
 
AF: ………………………………………………………………………………… 
Psy: ………………………………………………………………………………… 
FK: ………………………………………………………………………………… 
Kom: ………………………………………………………………………………… 

Hur kommer det sig att kommunen är huvudman för ArbetsDax?  
[Ett resultat av psykiatrireformen?] 
[Är det en lämplig huvudman?] 
[Om JA: Hur kommer det sig?] 
[Om NEJ: Hur kommer det sig?] 
[Andra huvudmän/organisationsformer som vore möjliga?] 
 
AF: ………………………………………………………………………………… 
Psy: ………………………………………………………………………………… 
FK: ………………………………………………………………………………… 
Kom: ………………………………………………………………………………… 
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Är det ”rätt” organisationer som medverkar i samverkansprojektet? 
[Någon organisation som saknas?] 
[Hur kommer det sig att t ex Försörjningsstöd inte är med?] 
[Hur kommer det sig att brukarorganisationerna ö h t tycks lysa med sin 
frånvaro?] 
 

AF: ………………………………………………………………………………… 
Psy: ………………………………………………………………………………… 
FK: ………………………………………………………………………………… 
Kom: ………………………………………………………………………………… 

Vad är Styrgruppens uppgift? 
[Vad är det ni styr?] 
[Hur styr ni – hur går ni tillväga?] 
[Vad skiljer Styrgruppens uppgift från RESAPs uppgift?] 
 

AF: ………………………………………………………………………………… 
Psy: ………………………………………………………………………………… 
FK: ………………………………………………………………………………… 
Kom: ………………………………………………………………………………… 

Finns det dokument för hur Styrgruppens arbete skall utföras? 
[T ex med begreppsdefinitioner av rehabilitering, arbetsträning osv.] 
 

AF: ………………………………………………………………………………… 
Psy: ………………………………………………………………………………… 
FK: ………………………………………………………………………………… 
Kom: ………………………………………………………………………………… 

Vad uträttar den operativa personalen på ArbetsDax? 
[De kallas ”samordnare”… Vad är det de samordnar? Hur går de tillväga?] 
[Hur tror du att samordnarna skulle vilja utveckla verksamheten?] 
 

AF: ………………………………………………………………………………… 
Psy: ………………………………………………………………………………… 
FK: ………………………………………………………………………………… 
Kom: ………………………………………………………………………………… 

Vad innebär deltagarnas ”bästa möjliga funktionsförmåga”? 
[Hur ser gruppens bild av detta ut?] 
 

AF: ………………………………………………………………………………… 
Psy: ………………………………………………………………………………… 
FK: ………………………………………………………………………………… 
Kom: ………………………………………………………………………………… 
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Vad innebär deltagarnas ”självständighet”? 
[Hur ser gruppens bild av detta ut?] 
 
AF: ………………………………………………………………………………… 
Psy: ………………………………………………………………………………… 
FK: ………………………………………………………………………………… 
Kom: ………………………………………………………………………………… 

Vad innebär det att deltagaren har funnit ”tillfredsställelse”? 
[Hur ser er bild av detta ut?] 
 
AF: ………………………………………………………………………………… 
Psy: ………………………………………………………………………………… 
FK: ………………………………………………………………………………… 
Kom: ………………………………………………………………………………… 

Involveras deltagarnas anhöriga i rehabiliteringen? 
[Om JA: När då? På vilket vis?] 
[Om NEJ: Hur kommer det sig?] 
 
AF: ………………………………………………………………………………… 
Psy: ………………………………………………………………………………… 
FK: ………………………………………………………………………………… 
Kom: ………………………………………………………………………………… 

Vilken är arbetsgivarnas roll under arbetsträningen? 
[Vilket ansvar har arbetsgivarna?] 
 
AF: ………………………………………………………………………………… 
Psy: ………………………………………………………………………………… 
FK: ………………………………………………………………………………… 
Kom: ………………………………………………………………………………… 

Vilka förväntningar har ni på vår utvärdering? 
[Vilka kosekvenser ser ni helst att den får?] 
 
AF: ………………………………………………………………………………… 
Psy: ………………………………………………………………………………… 
FK: ………………………………………………………………………………… 
Kom: ………………………………………………………………………………… 
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Hur kommer det sig att verksamheten inte utvärderats kontinuerligt? 
 
AF: ………………………………………………………………………………… 
Psy: ………………………………………………………………………………… 
FK: ………………………………………………………………………………… 
Kom: ………………………………………………………………………………… 

Hur vill ni utveckla ArbetsDax de kommande 5 åren? 
[Finns det några visioner?] 
[Finns det några mål?] 
[Finns det några resursmässiga hinder som begränsar utveckling enligt era 
förslag? 
[Om JA: Vilka då? Vad gör ni för att detta skall åtgärdas?] 
[Finns det några regelverksmässiga hinder som begränsar utveckling enligt 
era förslag? 
[Om JA: Vilka då? Vad gör ni för att detta skall åtgärdas?] 
[Finns det andra typer av hinder som begränsar utveckling enligt era för-
slag?] 
[Om JA: Vilka då? Vad gör ni för att detta skall åtgärdas?] 
[Påverkas (ev frånvaro av) visioner och mål av att ArbetsDax drivs i projekt-
form?] 
[Om JA: På vilket sätt?] 
 
AF: ………………………………………………………………………………… 
Psy: ………………………………………………………………………………… 
FK: ………………………………………………………………………………… 
Kom: ………………………………………………………………………………… 

”Tredje rundan”: Vad som hittills framkommit i utvärderingen 

I detta tema lyfter vi fram olika aspekter som vi hittills har kommit fram till i 
utvärderingen. Sytet är att få dessa aspekter ventilerade för att i första hand 
fylla på våra kunskaper om det som vi tycker oss kunna se i empirin. 

Introduktion till de medverkande: 

I tredje delen av intervjun lyfter vi fram några funderingar som uppstått un-
der utvärderingens gång. Vissa av dessa frågor riktar sig till en viss represen-
tant i gruppen, men vi vill sedan denne har svarat att även ni andra kommer 
med kommentarer. 

Hur resonerar Försäkringskassan kring deltagare som är ”utbrända” eller 
”utstressade” och som har en anställning att gå tillbaka till? (FK) 
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[Har FK sett några särskilda problem som är förknippade med dessa deltaga-
re?] 
[Ska deltagarna tillbaks till samma tjänst? Kan det vara en annan tjänst hos 
samma arbetsgivare?] 
[Vilka krav ställer FK på arbetsgivaren för dessa deltagares rehabilitering?] 
[Vilka krav ställer FK på arbetsgivaren för dessa deltagare i samband med att 
de återgår till sin tjänst?] 
 
AF: ……………………………………………………………………………… 
Psy: ……………………………………………………………………………… 
FK: ……………………………………………………………………………… 
Kom: ……………………………………………………………………………… 

Hur resonerar Arbetsförmedlingen kring deltagare som rehabiliterats från 
”utbrändhet” eller ”utstressning” till arbetslöshet? (AF) 
[Finns det riktlinjer för vilka typer av arbetsuppgifter dessa personer re-
kommenderas att söka, eller över huvud taget hur denna kategori deltagare 
skall bemötas på AF?] 
 
AF: ………………………………………………………………………………… 
Psy: ………………………………………………………………………………… 
FK: ………………………………………………………………………………… 
Kom: ………………………………………………………………………………… 

Hur tar Arbetsförmedlingen hand om deltagare som slussas ut från Arbets-
Dax till Arbetsförmedlingen? (AF) 
[Har AF sett några särskilda problem som är förknippade med dessa deltaga-
re?] 
[Sker det någon uppföljning av dessa inom AF?] 
[Finns det extra resurser eller speciella (utbildade/erfarna) handläggare? 
[Om JA: Vilka då?] 
[Om NEJ: Hur kommer det sig?] 
 
AF: ………………………………………………………………………………… 
Psy: ………………………………………………………………………………… 
FK: ………………………………………………………………………………… 
Kom: ………………………………………………………………………………… 

Vi har funnit att ArbetsDax-personalen upplever en kontinuitet med hand-
läggarna på Försäkringskassan, men att handläggarna på Arbetsförmedling-
en ständigt byts ut och att det därför är svårare att samarbeta med Arbets-
förmedlingen. Hur kommer detta sig? (AF) 
[Går det att komma tillrätta med detta problem?] 
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[Om JA: Hur då?] 
[Om NEJ: Hur kommer det sig?] 
 
AF: ………………………………………………………………………………… 
Psy: ………………………………………………………………………………… 
FK: ………………………………………………………………………………… 
Kom: ………………………………………………………………………………… 

Vi har funnit att det sannolikt finns en ”svag länk” i rehabiliteringsprocessen 
för ArbetsDax del, och det är de arbetsplatser som deltagarna arbetstränar 
vid. Utfallet av arbetsträningen tycks till stor del bero på hur personalen på 
arbetsplatsen bemöter och stöder deltagarna. Är detta något ni har funderat 
över? (Alla) 
[Finns det förslag på hur detta kan förbättras?[ 
[Om JA: Vad då?] 
[Om NEJ: Hur kommer det sig?] 
 
AF: ………………………………………………………………………………… 
Psy: ………………………………………………………………………………… 
FK: ………………………………………………………………………………… 
Kom: ………………………………………………………………………………… 

Vi har funnit att gruppverksamhet uppskattas och efterlyses av deltagarna. 
Personalen på ArbetsDax menar dessutom att en sådan kan bidra till att ef-
fektivisera rehabiliteringsprocessen. Hur ställer ni er till detta? (Alla) 
[Hur kan detta påverka arbetet med deltagarna?] 
[Hur kan detta påverka synen på deltagarna?] 
[Hur kan detta påverka resurstilldelningen till verksamheten?] 
[Förs en liknande diskussion hos er andra (FK/AF/Psyk)?] 
[Om JA: Hur resonerar ni då?] 
[Om NEJ: Hur kommer det sig?] 
 
AF: ………………………………………………………………………………… 
Psy: ………………………………………………………………………………… 
FK: ………………………………………………………………………………… 
Kom: ………………………………………………………………………………… 

Vi har fått intryck av att ArbetsDax-personalen upplever en viss otydlighet 
när det gäller deras arbetsmetoder men också vilken bild t ex Styrgruppen 
gör sig av deras arbete… Har ni några funderingar kring hur detta kan 
komma sig? (Alla) 
[Kan det bero på hur samverkan är organiserad?] 
[Kan det bero på att kommunen är ”fel” huvudman?] 
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[Kan det bero på att ArbetsDax drivs i projektform?] 
[Kan det bero på oklara arbetsbeskrivningar eller instruktioner?] 
[Kan det bero på bristande dokumentation av arbetsmetoderna?] 
 
AF: ………………………………………………………………………………… 
Psy: ………………………………………………………………………………… 
FK: ………………………………………………………………………………… 
Kom: ………………………………………………………………………………… 

Vissa deltagare tycks vara osäkra på om de tillhör målgruppen för ArbetsDax 
verksamhet eller ej… Har ni några funderingar kring hur detta kan komma 
sig? 
[Kan det bero på hur informationen till dem är utformad?] 
[Kan det bero på samordnarnas arbetsmetoder?] 
[Vilka konsekvenser kan detta tänkas få för deltagarnas rehabiliteringspro-
cess?] 

Avrundning 

Har ni sedan tidigare diskuterat de frågor vi har tagit upp här? 
[Om JA: Vilka då? Vad har resultatet blivit?] 

Har ni några frågor till oss? 
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Arbetsdax är en rehabiliteringsverksamhet i Eskilstuna som vänder sig till 
människor med psykiska funktionshinder. Verksamheten har som målsätt-
ning att erbjuda deltagarna en högre livskvalitet och möjlighet att restaurera 
självkänslan. Deltagarna skall erbjudas meningsfull sysselsättning och få 
möjlighet att förstärka grundläggande arbetsfärdigheter vilket kan ses som 
en förberedelse för återgång till arbete eller fortsatt arbetsrehabilitering. 

År 2003 vände man sig till Centrum för Välfärdsforskning med en förfrågan 
att utvärdera verksamheten. Utvärderingen ger en bred genomlysning av 
verksamheten med ett särskilt fokus på samverkan och ArbetsDax betydelse 
ur ett brukarperspektiv. 

Författarna till denna utvärderingsrapport Mikael Gustafsson och Sara Erlands-
son arbetar båda som amanuenser i sociologi vid Institutionen för Samhälls- 
och Beteendevetenskap vid Mälardalens Högskola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


