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Förord

Centrum för Välfärdsforskning åtog sig våren 1999 att utvärdera ett samverkans-
program Plus-AMA i Eskilstuna. Uppläggning av utvärderingen bygger på
diskussioner med representanter för Plus-AMA. Utvärderingen är tänkt att utgöra
underlag för beslut om fortsatt verksamhet och för vidareutveckling av densamma.

En delrapport har presenterats och diskuterats i styrgruppen på Plus-AMA. Dess-
utom har ett utkast till slutrapport behandlats på ett seminarium vid Centrum för
Välfärdsforskning den 6 september 2000. Närvarande var representanter för hög-
skolan och de samverkande myndigheterna i Plus-AMA.

Underlaget till denna slutrapport har insamlats, sammanställts och skrivits av bygg-
nadsingenjör och fil. kand. Elisabeth Unell, som också gjort alla intervjuer, alla
datakörningar och själva litteraturstudien. Hon har också huvudansvaret för texten i
samverkansavsnittet. Anpassningen av registerdata till statistikprogrammet SPSS
har gjorts av fil. dr. Göran Sidebäck, som gett rapporten en ny disposition och
dessutom kompletterat analys och språk i alla avsnitt – dock endast marginellt i
samverkansavsnittet. Fil. dr. Tola Jonsson har också vid ett flertal tillfällen ställt
upp med råd och synpunkter på utvärderingen. Forskningsassistent, fil. kand. Mats
Vuorinen och fil. mag. Marita Ohls och har kommit med värdefulla synpunkter i
slutfasen av arbetet.

Ett stort tack till alla som på olika sätt underlättat arbetet med rapporten. Det gäller
personal Plus-AMA i Eskilstuna och då särskilt Ulla Trygg, Eila Sörensen och
Torsten Karlsson som kunnigt och engagerat har informerat om verksamheten och
underlättat tillgången till data. Ett särskilt tack också till alla som har ställt upp och
i intervjuer gett material som har gjort den här utvärderingen möjlig.

Eskilstuna den 24 november 2000

Göran Sidebäck Elisabeth Unell
Föreståndare för CVF, Fil. dr. Fil. kand.
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Sammanfattning

I denna rapport, beställd av Eskilstuna kommun, ska samarbetet mellan kommun-
ens arbetsmarknadsavdelning (AMA), arbetsmarknadsinstitutet (AMI) och försäk-
ringskassan (FK) utvärderas. Samarbetet sker under nya former i det s.k Plus-AMA
programmet, där man genom bl.a. yrkesrehabilitering vill få ut fler arbetshandi-
kappade och långtidsarbetslösa på den öppna arbetsmarknaden. Programmet består
av förträning (förberedelse/träning för personer med arbetshinder), funktions-
utredning (AMI-utredning) integrerad i AMA´s arbetsplatser och arbetsprövning.

I rapporten beskrivs och utvärderas tre olika aspekter av Plus-AMA. För det första
beskrivs deltagarnas olika vägar genom programmet. För det andra görs ett försök
att undersöka om programmet stärker deltagarnas självbild och ger dem en mer
positiv syn på sina möjligheter på arbetsmarknaden. För det tredje undersöks hur
samverkan har påverkat de samverkande myndigheterna och deltagarna. Under-
laget till de tre olika delstudierna baseras på register-, enkät- och intervjudata.

Beskrivningen av deltagarnas väg genom programmet bygger på en vidareut-
veckling av den modell som används för att beskriva verksamhetens uppläggning
och organisation. Självbildens utveckling och relation till arbetslivet problemati-
seras utifrån perspektivet, symbolisk interaktionism och teorier om arbetets betyd-
else. För att strukturera och värdera den aktuella beskrivningen och analysen av
samverkan i projektet Plus-AMA presenteras en referensram baserad på litteratur-
studier. I referensramen ingår en presentation av empiriska data av relevans för
studien, liksom en redovisning och diskussion av olika teoretiska förklarings-
modeller, organisatoriska strukturer, lagstiftning och regelverk.

Flera personer som börjat i programmet har genomgått förträning och funktions-
utredning. Några av dem har senare fått arbete eller påbörjat ett arbetsmarknads-
program. Men underlaget visar också att målgruppen för programmet har stora
problem. Avbrott pga. medicinska skäl är vanliga. För flera av dem som avbrutit
programmet eller ej kommit till start har orsaken varit bristande motivation.

Enkäter har använts för att bl.a. försöka mäta självbilden och dess förändring. En-
käterna visar att en hel del förväntar sig arbete eller sysselsättning efter program-
met, men också att få tycks vara aktivt arbetssökande. Bland de som svarat har flera
en relativt positiv självbild. Flera beskriver sig som uppmärksamma, öppna och
koncentrerade, samtidigt som de upplever sin hälsa som relativt dålig.
Samtliga som har intervjuats är positiva till samverkan och till programmet Plus-
AMA. De som har kommit längst i samverkan är styr- och rekryteringsgruppen.
Det finns ett antal områden där samverkan kan bli tydligare och utvecklas
ytterligare. Det handlar till exempel om innehållet i funktionsutredningarna och den
information som handläggare och deltagare får.
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Bakgrund, syfte och data

Programmet Plus-AMA består av tre olika delar; förträning, funktionsutredning
och arbetsprövning. Förträningen är en ny typ av verksamhet som omfattar olika
aktiviteter och sysselsättningar för personer som ännu ej är klara att gå ut på arbets-
marknaden eller till AMA´s arbetsplatser. I två till tio veckor får deltagarna pröva
på olika aktiviteter för att se vad de kan klara av. En målsättning är att personer
med olika arbetsrelaterade funktionshinder ska kunna klara av att genomföra en
arbetsutredning, vilket i Plus-AMA kallas för funktionsutredning.

Funktionsutredningen är en form av AMI-utredning som har integrerats i arbets-
marknadsavdelningens (AMAs) praktiska verksamhet1. Den ska belysa vilka behov
den arbetssökande för tillfället har och vilka eventuella arbetshinder som finns. Den
utgör också en grund för det fortsatta rehabiliteringsarbetet. I Plus-AMA försöker
man ta reda på vad som passar de olika deltagarna2 bäst, genom att låta dem pröva
på flera olika verksamheter. Senare hoppas man kunna slussa ut dem till arbete
eller studier.

Arbetsprövning genomförs på olika arbetsplatser som ett led i en processinriktad
yrkesvägledning. Man försöker få fram platser för arbetsprövning inom kom-
munens verksamhetsområde.

Verksamheten har dimensionerats så att femtio personer ska få möjlighet till en
yrkesinriktad rehabilitering under ett år. För att klara detta har man tjugofem
platser i AMA´s verksamhet för funktionsbedömningar och tjugofem platser för
arbetsprövning. Det finns även tio till tolv platser i förträningen.

En styrgrupp har det övergripande ansvaret för programmet och beslutar i bl.a.
ekonomiska ärenden. I styrgruppen sitter representanter för de samverkande myn-
digheterna. Problem av olika slag som kan uppstå i programmet kan föras till
styrgruppen som har mandat från respektive myndighet att fatta beslut i t.ex.
ekonomiska ärenden. Adjungerade till styrgruppen är Torsten Karlsson AMI-
konsulent som arbetar i programmet med placering på AMA (under tiden som
programmet var ett projekt), samt handledarna på förträningen.

I rekryteringsgruppen deltar handläggare från de olika samverkande myndigheterna
(AMI, AMA, FK och försörjningsstöd) och adjungerad till gruppen är också
                                                
1 AMA´s olika verksamheter är till exempel paketering, snickeri, bokbinderi och restaurang. På

dessa arbetsplatser finns flera deltagare som inte är rekryterade via Plus-AMA utan via t.ex. en
arbetsmarknadsåtgärd eller OSA. Dessa personer genomgår inte en funktionsutredning.

2 I den här utvärderingen används deltagare som ett samlande begrepp för alla som via rek-
ryteringsgruppen har blivit antagna till programmet. Det kan syfta på kunder, arbetssökande,
försäkrade och klienter dvs. olika beroende på olika myndigheters begrepp.
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förträningens personal. Handläggarna i rekryteringsgruppen har med sig ärenden
(personer) från respektive myndighet som kan vara aktuella för Plus-AMA. Dessa
diskuteras och man kommer överens om vilka som ska antas. Gruppen beslutar
också om i vilken del av programmet som det är lämpligt för varje deltagaren att
börja, i förträningen eller direkt i en funktionsutredning. Många av de ärenden
(personer) som diskuteras i rekryteringsgruppen är kända sedan tidigare hos flera
av de deltagande myndigheterna.

Nedanstående bild beskriver vilka olika vägar deltagarna kan ta i programmet.
Figur 1: Översiktlig beskrivning av verksamheten i Plus-AMA

Studier - Yrkesutbildning
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Källa. Plus-AMA.

Arbetsledarna, som är anställda på AMA, arbetar på AMA´s olika arbetsplatser. De
skriver utlåtanden om deltagarnas möjligheter, förutsättningar för arbete och har
ansvar för funktionsutredning och arbetet på respektive arbetsplats.

I en tidigare projektansökan, av så kallade otraditionella medel, anges målen för
programmet6. Genom förbättrad samverkan ska myndigheterna i programmet
arbeta för att:

                                                
3 Samverkan med psykiatrin i centrum
4 "Arbetsträningen är ett led i rehabiliteringen för t ex arbetsskadad och/eller individ med längre

sjukskrivningsperiod. Även arbetsträning utgör förberedelse för arbetsprövning." (Arbets-
marknadsinstitutet Örebro)

5 "Arbetsprövningen omfattar de former av insatser som ger möjlighet att praktiskt pröva på
arbetsuppgifter vid olika arbetsplatser på arbetsmarknaden." (Arbetsmarknadsinstitutet Örebro)
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• få ut fler arbetshandikappade i arbete och åtgärder

• förmedla kunskap om skillnad mellan yrkesinriktad rehabilitering och
övriga åtgärder.

• optimalt använda de gemensamma resurserna till gagn för de arbets-
handikappade.

• utveckla kompetens, delaktighet, gemensamt ansvar och förhållningssätt
inom personalgrupperna.

• ökad tydlighet och klarhet i prioriteringar till olika arbetsmarknads-
politiska åtgärder.

Syfte
Utvärderingen ska ge beställaren ett underlag för det fortsatta arbetet med pro-
grammet. Följande tre delstudier ska vara med i utvärderingen:

• En beskrivning av vilka som deltar i programmet, vilka vägar och akti-
viteter de deltagit i och vart de fortsätter efter avslutat program. Dess-
utom en undersökning av om det finns några gemensamma kännetecken
för de personer som fullföljer, avbryter respektive inte påbörjar program-
met. Det vill säga är det möjligt att identifiera några kategorier av
deltagare som är mer eller mindre benägna att fullfölja, avbryta eller inte
påbörja programmet?

• En undersökning av deltagarnas syn på sina möjligheter på arbetsmark-
naden, förväntningar eller upplevelser av Plus-AMA och hur deltagarna
upplever sig själva.

• En undersökning av hur samverkan har påverkat verksamheten på olika
plan, samt vilka effekter handläggarna och deltagarna upplever.

Underlaget för den första delstudien utgörs av insamlade registerdata, för den andra
delstudien av data från två deltagarenkäter och för den tredje delstudien av
insamlade intervjudata.

Även om utvärderingens fokus ligger på samverkan, så är det lämpligt att först ge
en beskrivning av verksamheten och deltagarna och därefter beskriva programmets
eventuella effekter på dem. På så sätt kommer beskrivningen och analysen av
samverkan att ske mot en utförligare empiriskt baserad bakgrund. Intervjuupp-
gifterna kan relateras och förstås både mot bakgrund av andra data om Plus-AMA
och mot bakgrund av den kunskapsbild (data och teorier) som målats upp i refe-
rensramens samverkansavsnitt.

                                                                                                                                       
6 Dessa mål är inte desamma som det som ska utvärderas utan målen för utvärderingen preciseras

under rubriken syfte.



Centrum för Välfärdsforskning

14

Om utvärderingsmodeller
För att ge ett perspektiv på den aktuella studien ska vi kort belysa utvärderings-
problematiken genom att lyfta fram några mer allmänna problem kring utvärde-
ringsstudier. Man talar om olika utvärderingsmodeller och nämner då bl.a. be-
ställarmodellen7 och brukarmodellen8. Själva modellnamnen antyder vad som står i
fokus för respektive modell.

 I beställarmodellen är det en beställare som har tagit kontakt med en extern
utvärderare och har med detta från början valt att inte göra en intern utvärdering.
Beställningen innebär ytterligare ett val och det är att utvärderingen sker under
tiden som programmet pågår. Det ger utvärderaren en möjlighet att under en längre
tid följa programmet.

 En beställarmodell innebär en tydlig beställning och styrning av en utvärdering och
det är viktigt att både beställare och utvärderare är medvetna om att styrningen inte
ska beröra resultatet utan vad som ska utvärderas (Worthen 1997). När det gäller
beställarmodellen är det beställaren av utvärderingen som står i fokus. Vilka
frågeställningar och problem aktualiseras när en utvärdering betraktas ur ett
beställarperspektiv? Beställaren är utvärderarens uppdragsgivare. Beroende på bl.a.
vilka utgångspunkter och värderingar beställaren har, vilket syfte hon (eller han)
har med utvärderingen och vilken syn hon (eller han) har på utvärderaren
(forskaren), så kan utvärderaren få en större eller mindre frihet i sitt arbete med
utvärderingen. Även utvärderarens synsätt, värderingar och yrkesetik påverkar hur
samarbetet kring utvärderingen utvecklas. Det finns alltid en risk för att beställaren
kan påverka utvärderingen i en ur ett forskarperspektiv icke önskvärd riktning. Hur
denna problematik utvecklas och hur den sköts i det aktuella fallet beror alltså till
stor del på ett samspel mellan beställare och utvärderare. Beställaren har även ofta
ett mycket konkret syfte med den efterfrågade utvärderingen. Det kan t.ex. gälla att
få veta hur effektiv ett samverkansprogram är för att uppnå ett konkret mål. Men
det kan också gälla att bedöma olika effekter av ett samverkansprogram eller hur
samverkan bedöms av olika brukare och de samverkande parterna. Det innebär
                                                
7 Beställarmodellen kännetecknas av följande:

• Tillgodoser planeringsunderlag som visar vilka behov som det behöver tas hänsyn till.
• Underlättar strukturella beslut och visar på vilka resurser som är tillgängliga.
• Visar på hur väl planen har blivit implementerad och vilka problem eller hinder som

förekommer.
• Visar på vilka resultat som erhållits och hur de återkopplas (Worthen 1997s. 98).

8 Brukarmodellen kännetecknas av följande:

• Vilar på ett induktivt resonemang. Det handlar om förståelse för vad som händer med
utgångspunkten från brukarna.

• Använder en mängd data. Många källor används subjektiva och objektiva med både
kvalitativa och kvantitativa data.

• Följer inte en standardiserad plan. Utvärderingen pågår utifrån de som deltar.
• Observerar mångfalden snarare än enstaka verkligheten. Utgångspunkten är att alla som

deltar har olika upplevelser och olika erfarenheter. Det är ingen som kan veta helheten av
den verksamhet som utvärderas (Worthen 1997 s. 156).
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naturligtvis att beställarmodellen i det konkreta fallet kan se ut på mycket olika sätt
och även ha olika konsekvenser för den konkreta utvärderingen. Inriktningen i
denna utvärdering är en beställarmodell eftersom det finns tydliga önskemål om
vad som ska utvärderas i det aktuella programmet. Det handlar om att samla in
underlag till en beställare om en pågående verksamhet. Det har varit ett nära
samarbete mellan beställare och utvärderare när det gäller vad som ska utvärderas
och metoderna.

 I brukarmodellen är utgångspunkten deltagarnas eller brukarnas syn på programmet
och deras omdöme om en tjänst. Det innebär ett problem som man behöver vara
medveten om dvs. att det är ett omdöme om en tjänst som deltagarna inte själva
betalar samtidigt som det i det aktuella fallet inte är ett direkt val för klienterna
eftersom de till viss del är tvungna att delta för att få ersättning i form av
exempelvis försörjningsstöd.

 En del i den aktuella utvärderingen är att se på vilket sätt som Plus-AMA påverkar
deltagarna. Att på detta sätt undersöka vad deltagarna tycker och har erhållit av ett
program följer Worthen´s (1997) beskrivning av brukarmodellen.

En annan del i beställningen är att undersöka hur samverkan mellan myndigheter
har förändrats. Det handlar dels om antalet kontakter med olika myndigheter, men
också om hur myndigheternas egna arbete har förändrats. Detta kan också ses som
en brukarmodell, men i detta fall blir brukarna, de samverkande myndigheterna.

Samverkan mellan myndigheter belyses utifrån ett deltagarperspektiv (brukar-
modell). Vilka positiva respektive negativa konsekvenser ger ett utökat samarbete
för individen. Detta inslag av brukarmodellen i utvärderingen är dock mycket
begränsat eftersom det är en tydlig styrning från beställaren.

 För att sammanfatta det hela bör ovanstående diskussion om olika utvärderings-
modeller främst ses som ett försök att ge ett perspektiv på den aktuella
undersökningen. Både problem, begränsningar och olika valmöjligheter kring
undersökningens uppläggning och genomförande har därmed förhoppningsvis
blivit bättre tydliggjorda. Vi har bl.a. velat lyfta fram beställarens och utvärderarens
olika roller när vi tog upp beställarmodellen. Begränsningar och användnings-
möjligheter av brukarmodellen har tagits upp eftersom det i utvärderingen också
innehåller en del av brukarnas upplevelser av samverkan i Plus-AMA.

Om data och metod
De tre frågeställningar som tas upp i denna rapport utgår från rapportens syfte. För
att analysera deltagarna och programmet har registerdata bearbetats, för att studera
deltagarnas självbild används enkäter och slutligen i undersökningen om sam-
verkan används personliga intervjuer. En utförligare beskrivning av insamlade data,
problem och övervägande i anslutning till datainsamlingsprocessen och hur data
ska analyseras redovisas under respektive rubrik nedan.
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Registerdata
För att beskriva deltagarna och deras olika vägar genom programmet har vi använt
oss av uppgifter (data) som beställaren regelmässigt samlar in om deltagarna på
datamedia (ett excelblad). Data omfattar samtliga 180 personer som rekryterats till
programmet från starten hösten 1998 till och med december 1999.9 Uppgifterna10

gör det möjligt att beskriva vilka som går i programmet, vilken myndighet som har
rekryterat dem, hur länge de har deltagit i olika aktiviteter, vilka aktiviteter de har
deltagit i och vart de tar vägen efter avslutat program.

Deltagarnas olika vägar i programmet beskrivs med hjälp av ett schema, som först
redovisas under kapitlet ”En referensram”. Detta schema återkommer i kapitlet
”Resultat” med olika datauppgifter som visa hur flödet av personer genom pro-
grammet i grova drag ser ut. Schemat ger en överblick av innehållet i programmet
och var deltagarna t.ex. började, vilka aktiviteter de har deltagit i och vad som har
hänt med dem efter avslutat program. Det är viktigt att observera att alla deltagare
inte går samma väg genom programmet. Det innebär bl.a. att antalet personer som
deltar på de olika arbetsplatserna eller i förträningen varierar, alla deltar inte i alla
verksamheter och andra kan få vänta på att få börja i programmet.

Enkätdata
För att studera om och hur deltagarnas situation och attityder förändras under
programmets gång har deltagarna fått besvara två likartade enkäter. Den första
enkäten riktade sig till alla som var antagna till programmet mellan 15 juni 1999
och 15 december 1999. Den andra enkäten riktade sig till alla som avslutade pro-
grammet mellan 15 juni 1999 t.o.m. mars 2000 (enkäter se bilaga 5).

Enkäterna är kodade med ett deltagarnummer av beställaren. På så sätt vet vi vilka
deltagare som har svarat på enkäten både före och efter genomgånget program. Vi
vet naturligtvis inte om och hur situationen och attityderna skulle ha förändrats om
dessa personer inte hade deltagit i Plus-AMA. Vi kan alltså inte vara särskilt säkra
på vad orsakerna till eventuella attitydförändringar kan vara. Genom att enkäterna
insamlats av ”myndigheten” finns det även en risk för att detta kan ha påverkat
svaret. Dessutom påverkas sannolikt svaren av i vilken situation deltagarna
befinner sig vid enkättillfället – om de har ordnat arbete, deltar i studier eller på
annat sätt har sin försörjning ordnad.

Handläggare i programmet har delat ut och samlat in enkäten vid två tillfällen dels
vid ”inskolningssamtalet” – då 33 deltagare besvarade enkäten – och dels vid ”av-
slutningssamtalet” – då 15 deltagare besvarade enkäten. Sju personer har besvarat
de båda enkäterna. Två personer har endast besvarat några få frågor. I övrigt är det
endast ett fåtal frågor som några personer lämnat obesvarade.

                                                
9  Exklusive 8 personer som är överförda till AMA arbetsgrupp eller som har vägledningsinsats på

AMI.
10 Vid bearbetning av materialet upptäcktes några fel som har rättats.
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Det innebär alltså att vi har ett begränsat material för att beskriva och analysera
förändringar av självbilden. Detta måste självfallet beaktas vid resultatredovis-
ningen. Vi kan inte dra några direkta slutsatser, men vi kanske kan skönja vissa
tendenser.

En orsak till den låga svarsfrekvensen efter programmet är rutinerna för insamling
av enkätdata. Eftersom det inte finns ett klart definierat avslutningstillfälle för
programmet, så har enkäter också via AMI-konsulenten skickats ut per post till de
som avslutat programmet för att få in flera svar. Men eftersom det saknas uppgifter
om hur stort utskicket var, så kan vi inte beräkna bortfallet. Dessutom har
datainsamlingsmetoden förändrats under undersökningens gång eftersom tanken
var att enkäterna skulle fyllas i av deltagarna vid liknade tillfällen, dvs. vid träff
med t.ex. handläggare. En lärdom av detta är att det bl.a. behövs bättre planering
och fastare rutiner för att samla in enkätdata på ett enhetligt och systematiskt sätt.

Intervjudata
För att studera samverkan utifrån de samverkande myndigheternas och deltagarnas
perspektiv har tjugotre intervjuer genomförts (Bilaga 3). I intervjuerna ställs frågor
om vilka konsekvenser samverkan har för myndigheterna och vilka konsekvenser
samverkan har för deltagarna. Samtliga elva personer från styr- och rekry-
teringsgruppen, samt sex arbetsledare (inkl. handledare i förträningen) och sex
deltagare har intervjuats.

Intervjuerna är utformade som halvstrukturerade frågor (Lantz 1993) (Bilaga 2).
Varje intervju blir unik eftersom olika frågeområden följs upp utifrån respondent-
ens svar (Kvale 1997). Det handlar om att förstå respondenterna utifrån deras egna
upplevelser och uppfattningar. Innan jag började med intervjuundersökningen
bekanta jag mig med området genom läsning och studiebesök på arbetsplatserna.

Ingen av de intervjuade har ansett att det är ett problem att de kan identifieras. De
båda handledarna som arbetar i förträningen är intervjuade, liksom de fyra arbets-
ledare som har haft flest kontakter med personer från Plus AMA. Ytterligare en
arbetsledare skulle intervjuas men var sjuk vid intervjutillfället. För intervjuer med
deltagare har representanten för AMI hjälpt till med urvalet. Utgångspunkt för
urvalet var att deltagarna skulle ha så olika avslut som möjligt eftersom detta
bedömdes som den faktor som kunde ha störst betydelse för upplevelserna av
programmet (dvs. remitterad till försäkringskassan, arbete, OSA, avbrutit,
rekommenderad OSA och arbetsmarknadsåtgärd). Deltagarna har upplysts om att
jag själv skriver ut intervjuerna och att uppgifterna från de sex intervjuerna blandas
i redovisningen utan att några namn nämns. Detta för att det så långt som möjligt
inte ska vara möjligt att identifiera vad varje enskild person har berättat.

Intervjuerna med tjänstemännen genomfördes på deras arbetsplatser och med del-
tagarna på deras arbetsplats eller på AMA´s kontor. Det kan tänkas att den miljö i
vilken intervjuerna gjordes kan ha påverkat svaren, särskilt för de intervjuer som
genomfördes på AMA´s kontor. Men då dessa intervjuer genomfördes i ett rum
som ej var i bruk och med stängd dörr bör risken för svarspåverkan vara liten.
Frågorna var knappast av så känslig karaktär att svaren ej skulle bli relevanta om de
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genomfördes i myndighetsmiljö. Viss påverkan kan ha förekommit eftersom de
intervjuade i de flesta fall fortfarande var beroende av de myndigheter som sam-
verkar i programmet.

De olika myndighetsrepresentanterna har haft möjlighet att kommentera eller
komplettera intervjun med dem. En deltagare har, på begäran, fått ta del av
intervjun med honom/henne. Eftersom deltagarna har varit anonyma för mig har
jag inte kunnat delge övriga denna möjlighet.

De utskrivna intervjuerna, som omfattar 152 sidor, har analyserats.
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Referensramar
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De tre delstudiernas referensramar

För att strukturera de beskrivningar, resultatredovisningar och analyser av Plus-
AMA programmet som kommer senare i rapporten används tre olika referensramar
– en för varje delstudie.

Den första referensramen är enbart en utveckling och fördjupning av den modell
som beställarna använder för att beskriva programmet. Huvudsyftet med den är att
mer konkret beskriva Plus-AMA programmets uppbyggnad och vilka olika vägar
som en individ kan välja när han eller hon går igenom programmet. Här utgörs
dataunderlaget av de registeruppgifter som Plus-AMA samlar in och använder för
att följa sin egen verksamhet.

Den andra referensramen tar dels kort upp hur vår självbild växer fram och dels hur
självbilden senare i livet påverkas av den centrala betydelse arbetslivet har i svensk
kultur. Att i arbetsför ålder vara utan arbete har sannolikt en negativ effekt på indi-
videns självbild. Det är en öppen fråga hur (mycket) deltagarnas självbild påverkas
av att de står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Det är också oklart vilken
betydelse verksamheten och deltagandet i Plus-AMA har för individernas självbild
och om och hur självbilden förändras när individen genomgår programmet Plus-
AMA. Att delta i verksamheten på Plus-AMA innebär att individen kommer in i ett
socialt sammanhang, träffar andra människor och myndigheter och får struktur på
sin arbetsdag, dvs. liknande förhållanden som följer av arbete på den öppna arbets-
marknaden. De intressanta frågorna blir hur självbilden ser ut för deltagarna i Plus-
AMA och hur den förändras när de på olika sätt rör sig mellan arbete, arbetslöshet
och Plus-AMA (arbetslivsinriktad rehabilitering). Vi ska redovisa ett enkelt och
grovt försök att mäta självbilden med hjälp av deltagarenkäter som delats ut vid två
tidpunkter, dels före inträdet i Plus-AMA och dels vid utträdet från Plus-AMA.

Den tredje referensramen, i vilken samverkans förutsättningar och villkor behand-
las, är ett försök att sätta in Plus-AMA, i ett större sammanhang. Eftersom sam-
verkansproblematiken inte är ny och redan har studerats på många håll – flera sam-
verkansprojekt mellan olika myndigheter pågår (har pågått) under det senaste de-
cenniet – så har vi utgått från aktuell litteratur på området. Danermark och Kullberg
(1999) organiserar i boken "Samverkan. Välfärdsstatens nya arbetsformer" sin
beskrivning av samverkan under tre huvudrubriker: kunskaper och förklarings-
modeller, organisatoriska strukturer samt lagstiftning och regelverk. Vi kommer att
använda oss av samma indelning för att diskutera samverkan i Plus-AMA. Av olika
skäl, som vi inte ska gå in på här, så har samverkan tilldelats en allt större betydelse
för att myndigheternas verksamhet ska fungera tillfredsställande. I denna rapport
kommer fokus att ligga på olika problem och hinder för den samverkan som
utvecklas kring Plus-AMA projektet. Dataunderlaget i denna studie utgörs av
tjugotre intervjuer med personer på olika nivåer i verksamheten.
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Hur ser programverksamheten ut?

I inledningskapitlet ges en översiktlig beskrivning av verksamheten i Plus-AMA
(figur 1). Figuren har utvecklats för att ge en bättre beskrivning och presentation av
verksamheten och deltagarnas vägar genom Plus-AMA. Vad man gör i förträning,
funktionsutredning och arbetsprövning beskrivs i inledningskapitlet. I resultatdelen,
används nedanstående figur för att beskriva både tillstånd i och flöde genom
programmet sedan starten hösten 1998 och fram till sista december 1999.
Figur 2: Detaljerad beskrivning av verksamheten i Plus-AMA.
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I den redovisning av registerdata som kommer i resultatdelen beskrivs gruppens
deltagare med hjälp av ett antal bakgrundsfaktorer, såsom kön, ålder, försörjnings-
form och myndighetskontakter. Eftersom deltagarna kan börja i olika delar av pro-
grammet och kan gå igenom det på olika sätt så kommer vi att försöka beskriva
dessa flöden. Både väntetid, den tid innan en placerad deltagare börjar i en planerad
aktivitet, och programtid, den tid som deltagaren befinner sig inne i programmet; är
intressanta att belysa. Eftersom ett viktigt mål med programmet är att få ut fler
arbetshandikappade i arbete eller i arbetsmarknadsåtgärder, så kommer program-
mets effekter i dessa avseende att studeras. Vi kommer att redovisa vilka som gått
igenom hela programmet och vilka som avbrutit eller aldrig kommit till start.
Underlaget i detta avsnitt blir en bakgrund som på olika sätt kan komma till an-
vändning i analysen av både självbilden och samverkan.
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Hur skapas och utvecklas självbilden?

Självbilden handlar om hur vi ser på oss själva. Den har naturligtvis en historia som
går tillbaka till barndoms- och uppväxtåren. Den utvecklas och förändras under
livets gång och genom de erfarenheter och upplevelser vi får. I denna rapport
kommer frågeställningar kring självbilden och dess utveckling endast att behandlas
relativt kortfattat och främst för att försöka se om detta är något som går att studera
med hjälp av några enkla enkätfrågor. Det verkar sannolikt att individer som blivit
arbetslösa eller har någon form av arbetshandikapp i regel har en sämre självbild än
personer med arbete och utan arbetshandikapp. Ytterligare ett rimligt antagande är
att personer som genomgår arbetsträning, utbildning eller på annat sätt får
möjlighet att stärka sina resurser kan få en förbättrad självbild. Men självbilden
påverkas även av en rad förhållanden utanför arbetslivet. Hur individens privatliv
och sociala liv i övrigt gestaltar sig spelar också en roll i detta sammanhang. Även
hur samhälls- och kulturlivet ser ut kan påverka självbilden.

Den amerikanske sociologen C. W. Mills11 har illustrerat skillnaden mellan ett
personligt problem och ett samhälleligt problem med arbetslöshetsfrågan. Om en
person ensam är arbetslös i ett samhälle med 100 000 invånare, så är arbetslösheten
ett personligt problem. Om personen istället är en av 15 miljoner arbetslösa i en
nation med 50 miljoner invånare så är arbetslösheten ett samhälleligt problem.
Under olika sociala omständigheter blir arbetslöshetens effekter på självbilden
säkert olika.

Under 1990-talets första år hade vi rekordhöga arbetslöshetsnivåer i Sverige, som
under de senaste åren mer än halverats. Det betyder säkert också att synen på
arbetslöshet har förändrats. Färre människor anser troligtvis idag att arbetslösheten
är självförvållad jämfört med situationen före 1990. Det är bl.a. mot denna kontext
självbilden och dess förändringar bör förstås. Man kanske kan säga att självbilden
både har en mer individuell och en mer samhällelig komponent.

Innan vi kommer in på arbetets betydelse för självbilden ska vi kort beröra hur
självbilden utvecklas och kan förstås ur ett interaktionistiskt perspektiv.

Samspelets roll
Det finns olika teorier som beskriver hur människan utvecklas i relation till andra
människor. Det interaktionistiska perspektivet, som kanske är det dominerande
synsättet, vilar på några grundläggande antaganden. Utgångspunkten är att män-
niskan är social och behöver sociala kontakter för att utvecklas. Vårt medvetande
och vår tankeförmåga, liksom vårt jag och vår självbild byggs upp och utvecklas
genom språket och det sociala samspelet med andra människor (Berg m.fl., 1982;

                                                
11 Mills 1985 (original publicerades 1959)
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Mead, 1976). Den sociala gemenskapen sätter gränser och erbjuder möjligheter för
individernas utveckling. Begränsande relationer minskar individens utveck-
lingsmöjligheter. Medan goda sociala relationer öppnar möjligheter för individen
att utvecklas.

Betraktar vi det hela ur ett historiskt och samhälleligt perspektiv, så kan vi säga att
en rad olika interaktionsprocesser (samspel) mellan människorna skapar och diffe-
rentierar det sociala livets organisation och bidrar till att ett samhälle växer fram
och utvecklas i ett ömsesidigt samspel med individer, etniska grupper, klasser och
organisationer (Cuff and Payne 1992).

Vi kan, som redan påpekats, också påverka varandra negativt i de sociala relation-
erna. Genom att påpeka det vi uppfattar som negativt tillräckligt många gånger till
en person, kan personen själv ibland börja uppfatta sig som utan värde (stämp-
lingsprocessen). Att bli stämplad som avvikare är en del av samma process, som
innebär att personen i slutänden betraktar sig själv som en avvikare. Stämplings-
processen har i dessa fall gett upphov till en bestämd identitetsutveckling och jag-
uppfattning som brukar förklaras med spegelhypotesen. Den innebär närmare
bestämt att vi föreställer oss den andres bedömning av oss själva och samtidigt
delar vi också denna bedömning (Berg 1995).

Arbetets betydelse
Marie Jahoda har i olika sammanhang skrivit om arbetets betydelse för människan
utöver den ekonomiska ersättningen (lönen) som arbetet ger. I en artikel från 1981
sammanfattar Jahoda arbetets latenta funktioner i fem punkter.

1. Det innebär en struktur av tiden.

2. Erfarenheter delas med personer utanför kärnfamiljen.

3. Individer kopplas till mål och mening som överstiger de egna.

4. Individens status och identitet definieras.

5. Anställning upprätthåller och stimulerar aktivitet.

Flera av punkterna är direkt relevanta för självbilden och dess utveckling. Andra
punkter har en mer indirekt relevans. Att vara (eller bli) arbetslös innebär därmed
att individen kommer att hamna i olika typer av svårigheter, som även bör få effekt
på självbilden – om den arbetslöse inte hittar kompenserande aktiviteter.

Av historiska skäl har arbetslinjen en stark förankring i svenskt arbetsliv och i
svensk arbetsmarknadspolitik. Bengt Furåker (1998) har beskrivit hur arbetslinjen
– att alla ska försörja sig genom arbete – ideologiskt också motiverar aktiva
arbetsmarknadsåtgärder och matchning av arbetsföra personer med arbeten för att
trygga sysselsättningen för näringsliv och individer. En baksida av denna ideologi
kan vara att den som är arbetslös kan få en negativ stämpel på sig. Samtidigt har
denna ideologi bidragit till att upprätthålla sysselsättningen.
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Närmast ska vi redovisa två studier som lyfter fram sambandet mellan arbetsför-
hållandena och psykiskt välbefinnande på lite olika sätt. Resultaten från dessa
studier kan beaktas när verksamheten i Plus-AMA planeras och utformas.

I den första studien har Hallsten (1998) undersökt konsekvenserna för anställdas
arbete och hälsa i samband med avvecklingen av skolöverstyrelsen och länsskol-
nämnderna. Denna grupp av anställda har jämförts med en grupp av personer från
arbetsmarknadsverket som inte hotades av uppsägning. Även om dessa grupper inte
är direkt jämförbara med deltagarna i programmet Plus-AMA så kan resultatet av
studien vara intressant. Hallsten fann att det psykiska välbefinnandet hos den
undersökta gruppen i första hand inte påverkades av deras position på arbetsmark-
naden (arbete – arbetslös), utan av deras tidigare psykiska välbefinnande. En jäm-
förelse mellan de som blev uppsagda och de som inte hotades av uppsägning visade
att handlingsutrymmet i arbetet påverkade det psykiska välbefinnandet. De som
hade (eller hade haft) ett stort handlingsutrymme i arbetet hade också ett högre
psykiskt välbefinnande och erhöll senare i högre utsträckning nya arbeten. En slut-
sats av detta kan vara att handlingsutrymmet i arbetet eller i en arbetsmarknadsåt-
gärd av olika slag (t.ex. i en Plus-AMA åtgärd) kan ha betydelse för individens
psykiska välbefinnande.

I den andra studien visar Karasek och Theorell (1990 sid. 32) på ett något mer
komplext samband mellan välbefinnande och handlingsutrymme i arbetet. Av deras
modell (se figur 3) framgår att arbeten med höga psykiska krav och med stort
handlingsutrymme leder till utveckling och lärande för individen. Om kraven
däremot är höga och handlingsutrymmet är litet så ökar risken för psykologiska
påfrestningar och psykisk sjukdom (Karaseks modell). I samma studie påtalas att
olika studier visar att de som har aktiva arbeten också är aktiva på fritiden. Slut-
satsen blir dels att det är viktigt att beakta handlingsutrymme och psykiska krav,
och dels att förhållandena i arbetet tenderar att påverka fritiden.12

                                                
12 Szulkin och Tåhlin (1994) använder Karaseks modell för att klassificera olika arbeten. Passiva

arbeten kännetecknas av låga krav och litet handlingsutrymme, lågstressarbeten av låga krav och
stort handlingsutrymme, högstressarbeten av höga krav och litet handlingsutrymme och aktiva
arbeten av höga krav och stort handlingsutrymme.
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Figur 3: Karaseks modell.
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Källa: Karasek och Theorell 1990 sid. 32.

Vi återkommer nu till frågan om arbetslöshetens betydelse för självbilden. Att vara
arbetslös (och i behov av rehabilitering) upplevs säkerligen som negativt av de
flesta. Beroende på hur vanligt det är att uppfatta den arbetslöse som en kostnad
och belastning för samhällsekonomin och hur dessa synsätt förs fram kan den
arbetslöses självbild påverkas. Den arbetslöse kan börja se sig själv som onyttig
och det kan bli svårt att bryta mönstret och orka ta sig tillbaka till arbetslivet. Vi får
då en negativ spiral eller en självuppfyllande profetia. Men situationen är mer
komplicerad än så, ty den arbetslöse kan ha viktiga sociala kontakter utanför
arbetslivet, som har betydelse för självbilden och själva arbetslösheten kan ge upp-
hov till nya och bättre kontakter än tidigare. Det behöver inte alltid vara så att de
sociala relationerna begränsas när en person blir arbetslös.

Till den faktiska arbetslöshetsproblematiken kommer dessutom att själva ordet
arbetslös för många är ett negativt laddat ord, som implicerar ett värderande synsätt
med innebörden att den arbetslöse själv är ansvarig för sin situation och varken vill
arbeta eller göra rätt för sig. Ett sätt att undgå den stigmatiserande effekten av
etiketten arbetslös kan vara att istället definiera sig som sjuk. Ett annat sätt är att
försöka använda andra mer positivt laddade ord. Den arbetslöse kan t.ex. benämnas
aktivt arbetssökande eller anställningslös. (Jämför med städerskan som har blivit
lokalvårdare).

Att ha ett arbete är viktigt för de flesta och att bli arbetslös innebär ofta att viktiga
sociala kontakter på bl.a. den tidigare arbetsplatsen försvinner. Genom att de
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arbetslösa erbjuds passande sysselsättning (arbetsmarknadsåtgärder av olika slag),
så får de även möjligheter att skapa ett nytt socialt nätverk. De arbetsmarknads-
politiska åtgärderna kan bidra till att individens resurser stärks och ibland även till
att hennes sociala kontakter förbättras. Detta kanske är av extra stor betydelse för
de grupper (långtidsarbetslösa och arbetshandikappade), som kommer till Plus-
AMA. I programmet Plus-AMA sker en rad olika möten mellan människor.
Deltagarna möter varandra, men också arbetsledare och handläggare från olika
myndigheter som alla har den officiella målsättningen att stärka deltagarnas
resurser och få ut dem i arbete.

Vi kommer att använda Karaseks modell över sambandet mellan beslutsutrymme
och psykiska krav när verksamheten på Plus-AMA diskuteras. Även om den
baseras på studier av förhållanden på den öppna arbetsmarknaden, så är det rimligt
att tänka sig att både förträning och funktionsutredning i Plus-AMA (åtminstone
delvis) kan ses som substitut för arbete. Under dessa villkor bör det vara möjligt att
tolka deltagarnas upplevelser av programmet Plus-AMA med hjälp av Karaseks
modell.
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Vilka är samverkans förutsättningar och problem?

Samverkan som arbetssätt är vanligt idag inom flera av välfärdsstatens kärnom-
råden. Samverkan ställer nya krav på planering och ledning. I detta kapitel kommer
samverkan att problematiseras. Boken "Samverkan. Välfärdsstatens nya
arbetsform" av Berth Danermark och Christian Kullberg (1999) beskriver hur
samverkansaktörer identifierar, hanterar och undanröjer problem som uppkommer
vid samverkan.

Som redan nämnts kommer Danermarks och Kullbergs struktur för att beskriva
samverkan att användas i detta kapitel. Deras indelning är:

1. Kunskaper och förklaringsmodeller.

2. Organisatorisk struktur.

3. Lagstiftning och regelverk.

Genom att studera ett antal olika samverkansprojekt har man kunnat identifiera ett
antal faktorer som ofta återkommer och som påverkar hur samverkan utvecklas och
fungerar. Förhållanden som försvårar samverkan finns både på lokal och central
nivå. Vissa av dessa samverkanshinder på lokal nivå är en följd av förhållanden på
central nivå. En sammanställning av olika faktorer finns bl.a. i Danermark och
Kullberg (1999) och i SOU 1996:85.13 Några av dessa sammanfattas i nedanstående
punkter:

• Målen är vagt formulerade. Gemensamma mål saknas.

• Olika kunskapstraditioner. Bristande kunskap om varandras erfarenheter
och kompetens.

• Olika organisatoriska strukturer. Brist på gemensamma mötesplatser.

• Samverkansorganisationen är generell och inte individ- eller
gruppinriktad.

• Stor arbetsbelastning. Stor personalomsättning.

• Olika ekonomiska intressen. Brist på gemensamt resultatansvar. Rädsla
för kostnadsövervältring.

                                                
13 Även RRV (1996) beskriver att samverkan mellan AMI/Af och FK inte fungerar som det var

tänkt (utifrån beslutsfattarna) beroende på bland annat olika mål, roller, budgetanslag och
myndighetskulturer.
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Kunskaper och förklaringsmodeller
En viktig del av samverkan handlar om att definiera och förklara (förstå) ett visst
problem eller problemkomplex. Genom att de inblandade parterna består av olika
organisationer och yrkesgrupper (professioner) uppstår en rad svårigheter.

En svårighet är att de olika yrkesgrupperna i många fall har olika sätt att definiera
och förklara ett problem. En annan svårighet är att verksamhetskulturen mellan
organisationerna skiljer sig åt. En tredje svårighet är att sättet att producera och
reproducera den för organisationen relevanta kunskapen varierar. En fjärde svårig-
het är att man kan ha olika sätt och traditioner när det gäller att bemöta deltagare
och klienter. En femte svårighet sammanhänger med skilda målsättningar. En sjätte
svårighet kan vara problembildens komplexitet, vilket ytterligare kan försvåra
samverkan. En sjunde svårighet, som sammanhänger med detta, är att en eller flera
av de inblandade yrkesgrupperna ännu inte har grepp om problemet. En åttonde
svårighet är att problembilden och kunskapen om den förändras med tiden. Alla
dessa svårigheter som i olika omfattning accentueras vid samverkan kan medföra
mer eller mindre allvarliga problem och konflikter (se bl.a. Danermark och
Kullberg, 1999; Lindqvist och Grape, 1996).

Om vi nu anknyter till Plus-AMA, så kan samverkan handla om huruvida en person
ska stå till arbetsmarknadens förfogande eller ej, om en person behöver rehabili-
tering och i så fall vilken typ av rehabilitering som då kan vara aktuell. I Plus-
AMA kan det också handla om vem som ska få påbörja en funktionsutredning eller
i vilken del av programmet en person ska starta.

Organisatorisk struktur
Den samverkan vi här talar om förutsätter ett antal samverkande organisationer
eller institutioner. Men eftersom dessa kan vara organiserade på olika sätt (t.ex.
centraliserat – decentraliserat), ha olika antal beslutsnivåer och vara av olika
karaktär (kommunalt – statligt styrda), så medför dessa skillnader ett antal svårig-
heter för samverkan (se bl.a. Danermark och Kullberg, 1999; Lindqvist och Grape,
1996).

En svårighet kan bero på att de viktiga besluten fattas på olika nivåer i de inblan-
dade organisationerna. En annan närbesläktad svårighet är att avståndet till be-
slutsfattarna kan variera när det t.ex. är frågan om samverkan mellan en statlig och
en kommunal verksamhet. En tredje svårighet har att göra med på vilken nivå eller
vilka nivåer samverkan sker. Om samverkan enbart sker på chefsnivå eller enbart
handläggarnivå kan vissa nivåspecifika problem uppstå och om samverkan sker på
olika beslutsnivåer kan andra typer av problem aktualiseras. Däremot om
samverkan sker på flera olika nivåer ökar möjligheterna att uppnå uppställda mål –
samverkan blir då effektivare. Detta kan dock vara svårt att uppnå om samverkan
ska ske mellan organisationer med olika beslutsnivåer och strukturer. En fjärde
svårighet kan utgöras av att det i en organisation krävs politiskt förankrade beslut
något som däremot inte behövs i de andra organisationerna. Det påverka givetvis
hur lång tid det tar att fatta beslut.
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Som beskrevs i inledning är Plus-AMA en organiserad samverkan mellan ett antal
myndigheter. Samverkan sker dels i en styrgrupp som har rätt att fatta beslut i t.ex.
ekonomiska ärenden och dels i en rekryteringsgrupp som diskuterar och beslutar
vilka som ska få möjlighet att starta i programmet. Samverkan sker också bland de
som arbetar i direktkontakt med deltagarna dvs. mellan arbetsledare och hand-
läggare.

Lagstiftning och regelverk
Samverkan sker mot bakgrund av en viss lagstiftning och ett visst, ofta organisa-
tionsspecifikt, regelsystem. Men både regelsystem och lagstiftning förändras, dock
inte alltid i samma takt. Tillämpningen av regelsystem och lagstiftning kan också
variera genom olika praxis. Danermark och Kullberg (1999) lyfter fram tre olika
delar av regelsystemet som kan skapa problem i samverkan mellan olika
myndigheter. Det gäller förekomsten av olika regler kring ansvar, beslut och
premisser.

Ansvarsfrågan handlar om att det är skilda gränsdragningar för ansvaret mellan
olika myndigheter.

"Denna gränsdragningsfråga involverar spörsmålet om hur själva problemet
skall definieras, vilka typer av insatser som skall göras samt hur dessa
insatser skall finansieras." (Danermark och Kullberg 1999 sid. 104)

Beslutsfrågan gäller vilket mandat de samverkande parterna har att besluta över
verksamheten. Olika myndigheter har olika beslutsrätt. Läkare har till exempel
suverän beslutsrätt över hur en behandling ska utformas. Andra myndigheter kan
vara mer styrda av till exempel politiska beslut.

Premisserna handlar om en myndighetsutövning där de deltagande myndigheterna
kan basera sina beslut på en strikt myndighetsutövning eller på någon form av fri-
villighet. Myndighetsutövning kan till exempel vara krav på att delta i en arbets-
marknadsåtgärd för att kunna behålla ersättningen från a-kassan.

Även Lindqvist och Grape (1996) lyfter fram problem i samverkan som kan sägas
härröra till lagstiftning och regelverk. Deras exempel handlar om att det kan finnas
olika bidragsnivåer för deltagarna i ett samverkansprojekt, vilket kan leda till att de
upplever orättvisor och problem vid övergångarna mellan arbetsmarknadsstödda
projekt och reguljär sysselsättning. RRV (1996) redovisar i en rapport skillnaden
mellan socialförsäkringens målsättning att minska ohälsan och arbets-
marknadspolitikens målsättning att människor som står till arbetsmarknadens för-
fogande ska få ett arbete.

Efter denna allmänna inledning ska vi ge en kortfattad beskrivning av de sam-
verkande myndigheternas regelverk och då främst om de senaste förändringarna
inom respektive myndighets område. Beskrivningen omfattar regelverket för
arbetsförmedlingen, den kommunala socialtjänsten och försäkringskassan. Av-
slutningsvis tar vi upp regeringens ”samverkansproposition” 1996/97:63.
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Arbetsförmedlingen
 Arbetsmarknadsmyndigheterna har under de senaste åren varit utsatta för en om-
fattande lagstiftning och många regel- och organisationsförändringar. Arbetsmark-
nadsmyndigheterna ska…

... genom platsförmedling, vägledning, yrkesinriktad rehabilitering och aktiva
arbetsmarknadspolitiska åtgärder hävda arbetslinjen, verka för en effektiv
arbetsmarknad och värna om de svaga gruppernas ställning på
arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsverket skall utforma sin verksamhet
utifrån lokala förutsättningar och behov och därigenom bidra till målen full
sysselsättning samt utveckling och framsteg i samhället uppnås. (Institutet för
arbetsmarknadspolitisk utvärdering 1999)

 Verksamheten på arbetsförmedlingen ska omfatta platsförmedling, vägledning och
fördelning av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. De arbetsmarknadspolitiska
åtgärderna ska vara arbetsförberedande och sysselsättningsfrämjande. Den främsta
uppgiften är platsförmedling som ska se till att lediga platser snabbt tillsätts, samt
se till att arbetssökande snabbt kommer i arbete. De arbetsmarknadspolitiska
åtgärderna ska utformas utifrån den enskilde individens förutsättningar att erhålla
ett arbete, ej snedvrida konkurrensen, inte leda till att annan anställd blir utan
arbete, minimera risken för att antalet reguljära arbetstillfällen minskar och att
överensstämma med de ekologiska målen (Institutet för arbetsmarknadspolitisk
utvärdering 1999).

 I vårpropositionen 1999 behandlades förändringar och nya regler för
arbetsförmedlingens verksamhet. Av denna kan utläsas att arbetslinjen fortfarande
gäller som det övergripande målet.

Arbetsmarknadspolitikens tre övergripande mål är att hålla vakanstiderna
nere för lediga platser, att minska långtidsarbetslösheten och att motverka
långa tider utan reguljärt arbete. Finansutskottets betänkande 1998/99
FiU20 del 2 sid. 176)

I finansutskottets ovannämnda betänkande poängteras vikten av att arbetsförmed-
lingarna fortsätter prioriteringen av långtidsarbetslösa och långtidsinskrivna vad
gäller arbetsmarknadsåtgärder, så att inte verksamhetsmål, regelförändringar och
minskad åtgärdsvolym leder till ökad utförsäkring. Arbetsförmedlingarnas snabba
utbyggnad av olika former av självservice där många självständigt kan söka arbete
poängteras. Samtidigt måste också arbetsförmedlingarna ta hänsyn till att det bland
arbetssökande finns grupper med stora behov av vägledning och
motivationsskapande åtgärder. I finansutskottets betänkandet (1998/99:FiU20 del
1) beskrivs några åtgärder för att effektivisera arbetsmarknaden:

• Effektiviseringar av de rörlighetsstimulerande åtgärderna

• Förbättrad kvalité i de individuella handlingsplanerna.

• Ettårig försöksverksamhet med bristyrkesutbildning inom ramen för
arbetsmarknadsutbildningen.

• Översyn av arbetslöshetsförsäkringen
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• Utredning för översyn av arbetsmarknadsutbildningens effektivitet och
organisation. Syftet är att öka matchningen mellan utbud och efterfrågan
på arbetskraft.

• Nytt stöd för arbetsgivare att anställa personer som varit arbetslösa eller i
åtgärd under minst tre år. Stödet ges som en kreditering på
arbetsgivarens skattekonto under två år.

• Större resurser till arbetsförmedlingarna för att stärka invandrares
ställning på arbetsmarknaden.

I höstpropositionen (Regeringens proposition 1999/2000:1) kom flera förslag som
påverkar arbetsförmedlingens arbete. Dessa förslag innefattar bl.a. förslag om
kompetensutveckling av anställda genom reducering av skatten för företag, riktad
arbetsmarknadsutbildning för att motverka flaskhalsar, utveckling av det särskilda
anställningsstödet för långtidsinskrivna från årsskiftet till att gälla alla som har varit
arbetslösa eller i åtgärd under minst två år. Därutöver tillkommer förslagen att öka
anslaget till anställningar med lönebidrag, att stimulera rörlighet till bristyrken samt
att undersöka system för validering av utländska yrkeskompetenser.

Regeringen överlämnade en proposition till riksdagen i mars 2000 (Regeringens
proposition 1999/2000:98) med rubriken Förnyad Arbetsmarknadspolitik för
delaktighet och tillväxt. Förslaget innebär att arbetslinjen förstärks. De viktigaste
delarna som tas upp är:

• Ökad sysselsättning och att förhindra marginaliseringen.

• Införandet av en aktivitetsgaranti.

• Införandet av ett nytt anställningsstöd för personer över 57 år.

• Förändring av anställningsskyddslagen så att det föreslagna anställnings-
stödet inte omfattas av lagen.

• Införandet av ny regel som innebär att den sökande ska anstränga sig för
att finna lämpligt arbete.

• Arbetsmarknadspolitiska åtgärder där aktivitetsstöd utgår ska som
huvudregel pågå i sex månader

• Åtgärden utbildningsstöd upphör.

• Att arbetsfördelningen mellan stat och kommun ska göras tydligare.

• Kommunerna ska få en tydligare roll i samordningen av de kommunala
insatserna utifrån de nationella målen.

Aktivitetsgarantin innebär att personer som riskerar att bli långtidsarbetslösa ska
erbjudas heltidsaktivitet fram till dess att de kan få ett arbete eller påbörjar en
utbildning. Aktivitetsgarantin föreslås införas från och med den 1 augusti år 2000.14

Även de individuella handlingsplanerna ska stärkas och upprättas ömsesidigt med
                                                
14 Arbetsgarantin är införd när rapporten presenteras.
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de arbetssökande senast inom tre månader. Propositionen tar också upp frågan om
särskilda insatser för personer med arbetshandikapp. Stöd i form av personligt
biträde ska i fortsättningen kunna ges till personer i samtliga arbetsmarknads-
politiska program.

Socialtjänstlagen
En ny socialtjänstlag infördes den 1 januari 1999. Det som är intressant i detta
sammanhang är de delar som handlar om försörjningsstöd (tidigare socialbidrag),
som den enskilde har rätt till om han eller hon försöker bidra till sin egen
försörjning. Det innebär att han eller hon är skyldig att söka arbete eller delta i
verksamhet som anordnas för arbetslösa inom ramen för arbetsmarknadspolitiska
och arbetsrehabiliterande åtgärder. Den sökande ska också i första hand utnyttja
andra bidrag till exempel i form av bostadsbidrag eller underhållsstöd.

Försörjningsstödets storlek baseras på en skälig kostnad för:

1. Livsmedel, kläder, och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och
hygien samt dagstidningar, telefon och TV-avgift.
2. Boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, läkarvård, akut tandvård,
glasögon samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa (Svenska
kommunförbundet 1999 sid. 20).

Den verksamhet som kommunens arbetsmarknadsavdelning bedriver påverkas av
kommunala beslut och regler. Arbetsmarknadsnämnden är en politisk nämnd som
bestämmer över arbetsmarknadsförvaltningen. På Eskilstuna kommuns hemsida
presenterar nämnden sina mål för verksamheten:

Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för övergripande politiska beslut och in-
riktning av frågor som rör arbetsmarknadspolitiken i stort, den kommunala
vuxenutbildningen, integrationsfrågor samt försörjningsstöd. Nämnden an-
svarar också för sysselsättningen för ungdomar under 20 år. Nämndens
budget 1999 uppgår till 240 miljoner. Verksamheten ska skapa förut-
sättningar för att kommuninvånarnas rätt till arbete uppfylls, att kom-
muninvånarnas rätt till egenförsörjning, social trygghet och aktiva
deltagande i samhällslivet stärks samt att individens rätt till utbildning och
utveckling i ett livslångt lärande tillgodoses. Arbetsmarknadsförvaltningen
ansvarar för att samordna och leda verksamheten för arbetsmarknadsfrågor,
försörjningsstöd, invandrarfrågor samt den kommunala vuxenutbildningen,
KomVux.

Försäkringskassan
Försäkringskassans verksamhet regleras i första hand av Lagen om allmän försäk-
ring 1962:381. Men det har kommit en rad nya förtydliganden och lagförändringar
som styr dagens försäkringskassa (Danermark och Kullberg 1999). För att beskriva
aktuell lagstiftning om försäkringskassan har vi använt oss av deras egna informa-
tionsbroschyrer.
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Det är försäkringskassan som prövar en persons rätt till sjukpenning och bedömer
hennes möjlighet att utföra arbete helt eller delvis trots sjukdom. Arbetsförmågan
prövas mot hela arbetsmarknaden15 (Försäkringskassan 1999). Det innebär att
arbetsförmågan prövas gentemot hela arbetsmarknaden och inte endast lokalt i
hemkommunen. Det arbete som den försäkrade kan klara av behöver inte heller
vara ledigt, dvs. möjligt för den sjukskrivne att erhålla.

För att få förtidspension krävs att arbetsförmågan är varaktigt begränsad genom
sjukdom eller annat som begränsar den fysiska eller psykiska prestationsförmågan.
Förtidspensionen kan vara på hel eller deltid.

En person som har förtidspension kan arbetspröva utan att förlora sin pension.
Arbetsprövning får ske i tre månader samtidigt som pension utbetalas. Upp till tolv
månader kan arbetsprövning ske utan att rätten till pension går förlorad. Under
påföljande två år har en person som arbetsprövar rätt att återfå sin pension efter
prövning (Försäkringskassan 2000).

För de som har en arbetsgivare är det arbetsgivaren som har ansvar för kartläggning
och för att rehabilitering kommer till stånd. För de som står utanför
arbetsmarknaden har försäkringskassan ansvaret för planeringen av rehabili-
teringen. Försäkringskassan har ansvar för samordning och tillsyn av samhällets
rehabiliteringsåtgärder. Det gäller alla - även de som har en arbetsgivare. Re-
habilitering definieras enligt följande:

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk,
psykologisk, social och arbetslivsinriktad art som skall hjälpa sjuka och
skadade att återvinna bästa möjliga funktionsförmåga och förutsättningar för
ett normalt liv. Olika myndigheter ansvarar för olika områden
(Försäkringskassan 1998 sid. 3).

Myndighetssamverkan
I regeringens proposition 1996/97:63 beskrivs olika samverkansprojekt och rege-
ringens överväganden för beslut om samordning. I den allmänna inledningen sägs
att det är arbetslinjen som gäller. Aktiva åtgärder ska prioriteras före passiva
kontantinsatser.

Försäkringskassan ska få ett mera aktivt ansvar för den samordnade rehabilite-
ringen. Rehabiliteringsinsatser genomförs av olika myndigheter; såsom social-
tjänsten, arbetsförmedlingen, arbetslivsinstitutet, försäkringskassan och hälso- och
sjukvården. Försäkringskassans samordningsansvar gäller endast för de personer
som är inskrivna hos försäkringskassan.

Genom den yrkesinriktade rehabilitering som arbetsmarknadsverket organiserar
inom Arbetsmarknadsinstitutet hävdas arbetslinjen.

                                                
15 När det inte finns en arbetsgivare som kan erbjuda annat arbete eller där arbetet kräver en allt för

lång rehabilitering.
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AMV tilldelas särskilda förvaltningsmedel för yrkesinriktad rehabilitering
samt åtgärdsmedel i form av utbildningsbidrag för dem som deltar i
yrkesinriktad rehabilitering vid AMI (Regeringens proposition 1996/97:63
sid. 38).

Förutom AMI bedriver arbetsmarknadsverket en uppdragsfinansierad rehabilite-
ringsverksamhet genom arbetslivstjänster, som är inriktad mot företag, förvalt-
ningar, samt försäkringskassan. Från 1 juli 1996 till 31 december 1997 fanns det en
överenskommelse mellan AMV och riksförsäkringsverket att mot avgift erbjuda
yrkesinriktad rehabiliteringskompetens för sjukskrivna arbetslösa.

I hälso- och sjukvårdshuvudmannens ansvar ingår att erbjuda medicinsk
behandling och medicinsk rehabilitering…Kommunen har ansvaret för den
sociala rehabiliteringen (Regeringens proposition 1996/97:63 sid. 39).

Genom den kartläggning som sjuk- och arbetsskadekommittén gjort kommer
regeringen fram till att det endast i mindre utsträckning behövs regeländringar.

Det huvudsakliga problemet är snarare att det saknas en mer konsekvent
genomförd metodik i rehabiliteringsarbetet. Försäkringskassorna bör i större
utsträckning arbeta offensivt och arbetsplatsinriktat för att tidigt fånga upp
behov av rehabilitering (Regeringens proposition 1996/97:63 sid. 40).

Det finns ett behov att samordna resurserna för att förbättra rehabiliteringsarbetet.
Människor som har hamnat i en gråzon mellan olika myndigheters ansvarsområden
medför rundgång och att människor kan hamna utanför arbetsmarknaden under en
lång tid.

Detta kan ofta leda till en rundgång mellan socialtjänsten, försäk-
ringskassan, Arbetsförmedlingen och hälso- och sjukvården med många
gånger kortsiktiga och ineffektiva insatser som följd. Genom bättre sam-
verkan kan man förkorta de tider då människor står utanför arbetslivet
(Regeringens proposition 1996/97:63 sid. 41).

Regeringens förslag och riksdagens beslut är att följande riktlinjer för rehabilitering
ska gälla för samverkan från och med 1998:

Gemensamma verksamhets- och handlingsplaner bör upprättas på central
myndighets- och regionnivå liksom program för gemensam utbildning.
Vidare bör försäkringskassorna inom ramen för särskilda medel ges möj-
lighet att bedriva olika projekt i syfte att bl. a. uppnå samverkansvinster.
Samverkansprojekt ges en gemensam ram för åtgärder och insatser men de
ekonomiska besluten fattas av respektive myndighet/förvaltning. En för-
utsättning är att alla inblandade parter bidrar med medel som står i
proportion till deras ansvar för åtgärder för den grupp som samverkans-
projektet riktar sig till. Resultaten av samverkansprojekten skall systematiskt
följas upp. Användningen av medel avsedda för samverkansprojekt skall
gemensamt utvärderas av Riksförsäkringsverket, Socialstyrelsen och
Arbetsmarknadsstyrelsen (Regeringens proposition 1996/97:63 sid. 52).
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Detta innebär att man inför en möjlighet till frivillig samverkan i syfte att stödja
alla som är i behov av särskilda insatser. Man är inriktad på generella lösningar.
Det behövs inget godkännande av regering eller respektive myndigheter utan det är
de enskilda aktörerna som beslutar om samverkan. Några ytterligare försöks-
verksamheter för samverkan ser regeringen inget behov av.

Regeringen anser att det gemensamma målet för de samverkande
myndigheterna är att personer i t.ex. utsatta grupper som saknar fast för-
ankring på arbetsmarknaden, i så stor utsträckning som möjligt, skall befinna
sig i aktiva åtgärder i syfte att få arbete. Målet för verksamheten kan också
vara att inom en överblickbar framtid uppnå resultat i form av t.ex. kortare
sjukskrivningstider, minskade kostnader för sjukpenning och
förtidspension/sjukbidrag samt färre socialbidragstagare (Regeringens pro-
position 1996/97:63 sid. 55-56).

Gemensamma mål ställer också krav på en gemensam och samordnad resultat-
redovisning.

Enligt den särskilde utredarens bedömning och vad regeringen i övrigt har
erfarit behövs inte i första hand ytterligare resurser till samverkansområdet.
... Det är också en viktig princip att varje huvudman skall finansiera sina
kostnader med de medel som myndigheten har till sitt förfogande.
Skattemedel skall användas till det som de är avsedda för och inte till att
finansiera andra myndigheters verksamheter. ... Regeringen anser att det går
att komma långt med att medelsramar sätts upp inom respektive
myndighet/förvaltning för användning i samverkansprojekt (Regeringens
proposition b1996/97:63 sid. 56).

Det är alltså viktigt med gemensamma åtgärder och samverkansprojekten bör ha en
gemensam ram för åtgärder och insatser, men de ekonomiska besluten ska fattas av
respektive myndighet eller förvaltning.

Myndighetskontakter och samverkan
Det talas en hel del om rundgång – att enskilda personer t.ex. går från arbetsför-
medlingen till socialtjänsten och försäkringskassan – och om behovet av sam-
verkan mellan myndigheter för att bl.a. minska rundgången i systemet. Det är dock
viktigt att betona att alla enskilda besök hos flera av de nämnda myndigheterna
(inom en kort tidsperiod) inte kan karakteriseras som exempel på rundgång. Ett
kännetecken på rundgång är att individen återkommer till de olika myndigheterna
utan att få hjälp, hon har hamnat ”mellan stolarna” och hänvisas från den ena
myndigheten till den andra. En viktig uppgift för de olika samverkansprojekten är
att hitta en lösning på problemet med ”rundgång”.

Det kan vara intressant att veta vilka myndigheter och myndighetskonstellationer
som människorna kommer i kontakt med och vilken omfattning och intensitet dessa
kontakter har. Data av denna typ kan ge en allmän empirisk bakgrund mot vilken
uppgifter i Plus-AMA studien kan relateras.
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I Kommunförbundets bok om samordning av den sociala sektorn (1996) redovisas
uppgifter om dessa förhållanden. Uppgifterna baseras dels på en kontaktstudie
(genomförd i fyra kommuner) och dels på en handläggarstudie (genomförd i sex
kommuner). I dessa studier ingick delar av socialförvaltningen, arbetsförmed-
lingen, försäkringskassan, företagshälsovården samt landstingets primärvård och
psykiatri. Studierna visar bl.a. att:

• "storkonsumenter” i första hand kontaktar primärvård och socialtjänst

• 1 % av dem som under en månad kontaktar myndigheterna svarar för 11
% av besöken

• bland besökarna har under en månad 13 % kontakt med minst två
myndigheter som ingår i studien

• handläggarna anser att det finns avsevärda samordningsproblem inom
socialsektorn – det är svårt att få kontakt med andra varigenom arbetet
försvåras, man vet för lite om varandras arbetsförutsättningar, dubbel-
arbete och oklar ansvarsfördelning är vanligt

• det är svaga grupper som missbrukare, psykiskt störda och långvarigt
sjuka som drabbas av den bristande samordningen

• det behövs utbildning, bättre samarbete och förändring av finansiering
och huvudmannaskap för att komma till rätta med problemen. (Svenska
kommunförbundet 1996 sid. 6)

I kontaktstudien undersöktes hur många som hade besökt mer än en myndighet. I
tre kommuner registrerades 16 700 besök av personer i arbetsför ålder (mellan 16
och 64 år) vid myndigheterna under en månad. Av dessa hade 20 % (3 400
personer) under samma månad besökt mer än en myndighet. När det gäller
kontakter (även telefonkonsultation) noterades totalt 30 300 kontakter varav 9 600
personer hade varit i kontakt med fler än en myndighet.

Socialförvaltningen var den myndighet som hade flest gemensamma klienter med
annan myndighet (50 %). försäkringskassan hade 35 %, arbetsförmedlingen 29 %,
företagshälsovården 28 % och primärvården 10 %.

Handläggarstudien, som är en enkätundersökning, besvarades av 455 handläggare.
Svarsfrekvensen var 84 %. I undersökningen ingick arbetsförmedlingen, för-
säkringskassan, socialförvaltningen, företagshälsovården, vårdcentralen och
psykiatrin. Frågor ställdes även angående samhall och polisen. Av samtliga hand-
läggare uppgav 5 % att de hade fler än 10 kontakter per vecka med andra
myndigheter. Sju av tio handläggare uppgav att de hade mindre än en kontakt per
vecka med annan myndighet. De som hade flest kontakter hade dessa med
socialförvaltning, vårdcentral och försäkringskassa.

Av samtliga handläggare ansåg 39 % av de som hade svarat att de saknade ”viss”
kunskap om andra myndigheter. Vårdcentralen var den myndighet där man ansåg
sig ha bäst kunskap om andra myndigheter, trots att var femte ansåg sig sakna
”viss” kunskap om andra myndigheter.
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När det gäller handläggarnas syn på om dubbelarbete förekom så ansåg 7 % att
detta förekom ofta och 44 % att detta förekom ibland.

Det är i förhållande till socialförvaltningen som flest handläggare – 77 % –
anser att det ofta eller ibland förekommer dubbelarbete. Motsvarande andel
för arbetsförmedlingen är 60 %, psykiatrin 58 %, samt för vårdcentralen 52
%. (Svenska kommunförbundet 1996 sid. 36)

Sju procent av handläggarna ansåg att en oklar arbetsfördelning förekom ofta,
medan 41 % ansåg att detta förekom ibland. De som oftast såg oklarheter i vem
som ska handlägga ett ärende fanns inom socialförvaltningen, arbetsförmedlingen,
försäkringskassan och psykiatrin.

Tretton procent av handläggarna önskade bättre samarbete om missbrukare, tolv
procent om psykiskt störda och tio procent om psykiskt störda missbrukare och
långtidssjukskrivna.

För att samordningen skulle fungera bättre ansåg 89 % av handläggarna att
utbildningen behövde förändras, nästan lika många (86 %) ansåg att sam-
arbetsgrupper, finansiering av olika förmåner och huvudmannaskap behövde
förändras, medan 69 % ansåg att sekretessen behövde förändras (Svenska kom-
munförbundet 1996).

Dessa data visar klart att det finns en efterfrågan på ett utökat samarbete mellan
olika myndigheter. Det är också uppenbart att de myndigheter som samverkar kring
Plus-AMA har flera gemensamma klienter och att handläggarna behöver och
efterfrågar kunskaper om andra myndigheter för att minska dubbelarbete samt för
att bättre förstå de andra myndigheternas sätt att arbeta.
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Resultat
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Vilka deltar och vad gör de?

Syftet med detta kapitel är att beskriva deltagarna och deras väg genom program-
met Plus-AMA. För detta används ett dataunderlag med uppgifter om deltagarna
från starten hösten 1998 till den sista december 1999.

Eftersom nya deltagare kommer in i programmet och gamla förändrar sin plats i det
eller slutar, så förändras bilden hela tiden. Nedan ges en översiktlig bild av tillstånd
och flöde i programmet som det såg ut den sista december 1999. De tabeller som
anges i figuren återfinns under olika rubriker i detta kapitel.
Figur 4: Deltagarnas vägar genom programmet Plus-AMA fram till 31/12 1999.
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I vår beskrivning kommer vi ofta att utgå från ovanstående figur. Av den första
boxen ”Rekryterade till programmet” framgår bl.a. att 180 personer rekryterades
under den aktuella tidsperioden och att de allra flesta, 143 personer, kom via AMI.
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Av de tre flödespilarna från boxen ser vi hur de 180 personerna påbörjade sin väg
genom programmet. Merparten av dem, 103 personer, fick plats i förträning, 76 i
funktionsutredning och 1 började i arbetsprövning.

Flödet från övriga boxar kan följas på samma sätt. I dessa anges hur många som
har fullföljt programmet och hur många som gick kvar den sista december 1999.

I den nedre boxraden anges hur många av de som tilldelades plats i förträning eller
funktionsutredning, som väntade på start, aldrig kom till start eller som avbröt
påbörjad aktivitet utan överenskommelse.

Av de 180 personer som rekryterades till Plus-AMA hade 47 ett giltigt avslut16. I
förträning, funktionsutredning eller arbetsprövning deltog 32 personer, medan 40
väntade på att få börja i programmet. Det fanns även flera avhopp och avbrott – 35
personer kom aldrig till start och 26 avbröt en påbörjad aktivitet.

Vilka deltar och vad gör de?
I detta delavsnitt ska vi beskriva de 180 personer som rekryteringsgruppen har gett
plats i programmet Plus-AMA och vad de har gjort i programmet.

Kön, ålder och handikappkod
I följande tre tabeller ges basfakta (kön, ålder, typ av handikapp och försörjning)
om deltagarna. Av tabell 1 framgår att majoriteten av deltagarna är män (112 av
180 eller 62 %) och att åldersspridningen är stor (av grundmaterialet framgår att
den yngste är 21 och den äldste 61 år). Två tredjedelar är i åldern 30 – 49 år. Även
om åldersspridningen är relativt jämn så är andelen yngre män något högre än
andelen yngre kvinnor. Förhållandet är omvänt i de två äldre åldersgrupperna.
Tabell 1 Ålder och kön. Antal och procent.
Ålder Kvinnor Män Alla Kvinnor % Män % Alla %

20-29 år 7 16 23 10 14 13

30-39 år 20 37 57 29 33 32

40-49 år 24 38 62 35 34 34

50- år 17 21 38 25 19 21

Totalt 68 112 180 100 100 100

                                                
16 Giltigt avslut innebär att deltagarna har ett registrerat avslut i form av arbete, utbildning,

arbetsmarknadsprogram, åter till arbetsförmedlingen eller till annan myndighet. Observera att
några deltagare anses ha ett giltigt avslut utan att de har genomgått hela programmet t.ex. om de
har fått ett arbete direkt efter förträningen (tretton personer). Det gäller också för fem personer
som aldrig startade i verksamheten, men trots detta har ett ”avslutsdatum”. Tre av dessa har fått
ett arbete utan att ha gått igenom Plus-AMAs verksamhet och två har överförts till annan
myndighet.
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För att beskriva olika problem som begränsar tillgängligheten för individerna till
arbetsmarknaden använder sig AMI av vissa handikappkoder. Av tabell 2 framgår
sambandet mellan deltagarnas handikappkod och ålder. Hälften av deltagarna har
antingen ett socialmedicinskt handikapp (26%) eller lider av rörelsehinder (25%).
Sexton procent saknar handikappkod, dvs. de utgör en form av bortfall17. Hjärt- och
kärlsjukdom förekommer endast i gruppen 50 år och uppåt vilket är ett förväntat
resultat. Andelen med rörelsehinder ökar med stigande ålder. Intellektuella problem
är vanligast bland de yngsta – av t.ex. 20-29 åringar har nästan sex av tio
handikappkoden intellektuella problem.

Förhållandet mellan handikappkod och kön framgår av tabell 3. Kvinnorna lider i
betydligt högre utsträckning än männen av problem med rörelsehinder, medan det
är vanligare med socialmedicinska problem bland männen.
Tabell 2 Handikappkod och ålder. Antal och procent.
Handikappkod 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50 - år Alla Alla %

Hjärt och kärlsjukdom 3 3 2

Syn 2 1 1 4 2

Rörelsehinder 1 9 20 15 45 25

Övriga somatiska 5 7 3 15 8

Psykiska 1 7 4 1 13 7

Intellektuella 13 7 3 2 25 14

Socialmedicinska 4 17 16 9 46 26

Saknar kod 4 10 11 4 29 16

Totalt 23 57 62 38 180 100

                                                
17 Många av dessa kodas i efterhand av AMI, men uppgifterna finns ej i vårt dataunderlag.
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Tabell 3 Handikappkod och kön. Antal och procent.
Handikappkod Kvinna Män Alla Kvinnor % Män % Alla %

Hjärt och kärlsjukdom 1 2 3 1 2 2

Syn - 4 4 - 4 2

Rörelsehinder 28 17 45 41 15 25

Övriga somatiska 6 9 15 9 8 8

Psykiska 3 10 13 4 9 7

Intellektuella 10 15 25 15 13 14

Socialmedicinska 11 35 46 16 31 26

Saknar kod 9 20 29 13 18 16

Totalt 68 112 180 100 100 100

Försörjningsform, kön, ålder, rekryterande myndighet och startverksamhet
Hur deltagarna i Plus-AMA hade sin försörjning ordnad framgår av tabell 4, som
även visar hur försörjningsformen varierar med kön, ålder, rekryterande myndighet
och startverksamhet (jämför även med tabell 4b och 4c i Bilaga 1).

Hälften av deltagarna hade kommunal försörjning (90 av 180) och drygt fyrtio
procent hade statlig försörjning (49 + 29 = 78 av 180). Några få hade två försörj-
ningssätt samtidigt (7 av 180) och några saknade ersättning (3 av 180).

Kommunalt försörjningsstöd (tidigare socialbidrag) är en ersättning i sista hand. En
person som inte har arbetat och upparbetat en arbetslöshetskassa eller som blivit av
med rätten till a-kassa eller som inte har rätt till försäkringskassans för-
sörjningssystem pga. sjukdom har rätt till försörjningsstöd enligt SOL §6b-6f.

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda
på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning
(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt (annat bistånd) på de villkor
som anges i 6 b - 6f§§ (Svenska kommunförbundet 1999).

De olika försörjningsformerna är ungefär lika vanliga bland män som bland kvin-
nor (se tabell 4b, Bilaga 1). Dock har en något högre andel av männen än av
kvinnorna a-kassa och försörjningsstöd, medan en något högre andel av kvinnorna
än av männen uppbär sjukpenning/sjukbidrag eller kombinerade ersättningar.
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Tabell 4 Kön, ålder, rekryterande myndighet, startverksamhet och försörjningsform (dvs.
myndighet som deltagarna får ersättning ifrån). Antal.

Bakgrundsfaktor
Arbetslös-
hetskassa

Via
försäkrings

kassan

Via För-
sörjnings-

stöd

Olika
kombina-

tioner
Ingen

ersättning Alla

Kön

Man 32 16 59 4 1 112

Kvinna 17 13 31 5 2 68

Ålder

20-29 år 2 1 19 - 1 23

30-39 år 11 15 29 2 - 57

40-49 år 22 9 26 5 - 62

50-61 år 14 4 16 2 2 38

Rekryterande
myndighet

AMI 49 18 64 9 3 143

Försäkringskassan - 9 - - - 9

Försörjningsstöd - 1 26 - - 27

Arbetsdax - 1 - - - 1

Startverksamhet

Förträning 16 20 62 3 2 103

Funktionsutredning 33 9 28 5 1 76

Arbetsprövning - - - 1 - 1

Totalt 49 29 90 9 3 180

Anm.: Se tabell 4b och 4c i bilaga 1 för rad- och kolumnprocent till tabell 4.

Försörjningsformerna varierar med deltagarnas ålder. Drygt åttio procent av 20-29
åringarna är beroende av försörjningsstöd. För övriga åldersgrupper ligger bero-
endet av försörjningsstöd kring femtio procent. När det gäller arbetslöshetskassa är
förhållandet det omvända. En av tio personer i åldern 20 – 29 år är beroende av a-
kassa och fyra av tio personer i åldern 50 – 59 år uppbär a-kasseersättning.

De flesta deltagare (79 %) rekryterades till programmet via handläggare på AMI,
endast 15 % rekryterades via försörjningsstöd.18 Vi ser även att majoriteten av dem

                                                
18 Av deltagarenkäten framgår att 29 av 39 personer hade kontakt med två till fem olika myndig-

heter. I de flesta kombinationer av myndighetskontakter förekommer AF/AMI och/eller Social-
förvaltningen. Deltagarenkäten besvarades av 26 personer före programstart, av 8 personer efter
programstart och av 7 både före och efter programstart, dvs. av totalt 41 personer. Två personer
besvarade ej den aktuella frågan.
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som rekryterades via AMI hade sin försörjning från annat än a-kassa – de flesta
(45%) uppbar t.ex. försörjningsstöd.

Majoriteten av deltagarna började i förträning (57 %) och gick sedan vidare till en
funktionsutredning. Något färre började direkt i en funktionsutredning (42%) på
någon av AMA´s arbetsplatser. En person gick direkt till arbetsprövning.

Två tredjedelar av de deltagare som hade sin försörjning via a-kassan hänvisades
direkt till en funktionsutredning (33 av 49). Av de som var beroende av försörj-
ningsstöd fick bara en tredjedel (28 av 90) samma hänvisning. Andelen är den-
samma bland de som fick sin försörjning via försäkringskassan (9 av 29). Försörj-
ningsformen kan delvis ses som en indikator på personens svårigheter att få fäste
på den öppna arbetsmarknaden.

Förträning
Av de 103 deltagare som rekryteringsgruppen placerade i förträning väntade 22 i
slutet av december 1999 på att få börja, 27 startade aldrig. Av de 54 personer (=
103 – 27 – 22), som började i förträning avbröt 11 denna utan överenskommelse,
medan fyra gick kvar den sista december 1999. Av de 39 personer (= 54 – 11 – 4)
som fullföljde förträningen gick 26 vidare till sin första funktionsutredning, medan
13 personer lämnade Plus-AMA: en började på en utbildning19, två började i ett
arbetsmarknadsprogram, tio gick till en annan myndighet – oklart vilken (tabell 5,
jfr även med tabell 12). Placeringarna sker kontinuerligt under den aktuella
perioden, vilket innebär att deltagarna har varit inne i systemet olika lång tid.
Tabell 5 Deltagare placerade i förträning (tillstånd 31 december 1999). Antal och procent.

Antal Procent

Väntar på start i förträningen 22 21

Började ej i förträningen 27 26

Avbrutit förträning utan överenskommelse 11 11

Går i förträning 4 4

Fullföljt förträning och påbörjat funktionsutredning 26 25

Gått från förträning till att avsluta programmet (utfall) 13 13

Totalt 103 100

Av alla som hänvisades till förträning var sextio procent (62 av 103) beroende av
försörjningsstöd (se tabell 4). En specialbearbetning visar att av den minoritet som
fullföljde förträningen och påbörjade en funktionsutredning var femtio procent
beroende av försörjningsstöd (13 av 26). Detta antyder att personer med försörj-
ningsstöd ofta kan ha en svårare problematik.

                                                
19 Vilken typ av utbildning som deltagarna har gått vidare till framgår inte av dataunderlaget.
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Funktionsutredning
Sammanlagt anvisades 102 personer till en 1:a arbetsplats för funktionsutredning,
av dessa kom 26 från förträningen, medan rekryteringsgruppen placerade 76 direkt
i en funktionsutredning (Figur 4). Av de sistnämnda väntade 18 i slutet av
december 1999 på att få börja, medan 13 aldrig startade. När undersökningen av-
slutades var 22 kvar på den 1:a arbetsplatsen. Av de totalt 49 personer som avslutat
den 1:a funktionsutredningen avbröt 13 personer denna utan överenskommelse, 16
gick vidare till en andra funktionsutredning, 5 började i arbetsprövning och 15 gick
direkt till arbete, utbildning och andra s.k. giltiga avslut. (Tabell 6).

Av de 76 som hänvisades direkt till en funktionsutredning var knappt fyrtio procent
(28 av 76) beroende av försörjningsstöd (se tabell 4), vilket är betydligt lägre än för
de som hänvisades till förträningen.
Tabell 6 Deltagare placerade i funktionsutredning på 1:a arbetsplatsen (tillstånd 31

december 1999). Antal och procent.
Antal %

Väntar att få börja på 1:a arbetsplatsen för funktionsutredning 18 18

Började ej på 1:a arbetsplatsen för funktionsutredning 13 13

Går på 1:a arbetsplatsen för funktionsutredning 22 22

Avbrutit funktionsutredningen på 1:a arbetsplatsen utan överenskommelse 13 13

Fullföljt funktionsutredningen på 1:a arbetsplatsen och börjat på 2:a … 16 16

Fullföljt funktionsutredningen på 1:a arbetsplatsen och påbörjat arbetsprövning 5 5

Gått från funktionsutredning på 1:a arbetsplatsen direkt till arbete, utbildning… 15 15

Totalt 102 100

Av tabell 7 framgår att de fyra vanligaste arbetsplatserna på den första arbets-
platsen för funktionsutredning är paketering, utelag, elektronikåtervinning och
bokbinderi. Dessa arbetsplatser står för två tredjedelar av placeringarna. Endast
sexton personer gick vidare till funktionsprövning på en andra arbetsplats. Noteras
kan att paketeringen som var vanligast på den första arbetsplatsen inte alls
förekommer på den andra arbetsplatsen.

Endast två personer prövade på en tredje arbetsplats för funktionsutredning. Den
ena avslutade funktionsutredningen och fick arbete, medan den andre personen fick
ett arbete efter arbetsprövning.
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Tabell 7 Typ av arbetsplats för funktionsutredning. Antal.
Arbetsplats 1:a 2:a

Snickeri 1 -

Bokbinderi 8 2

Paketering 15 -

Elektronikåtervinning 11 2

Återvinning 2 -

Textil 3 1

Smidesverkstad 3 1

Restaurang 2 3

Möbelrenovering 2 -

Slussen 3 1

Fordonsverkstad 1 -

Transport 3 -

Utelag 13 2

Datastudio - 1

Snickeriverkstad 1 -

Övriga placeringar 3 3

Totalt 71 16

Arbetsprövning
Ytterligare en möjlighet i Plus-AMA programmet är att genomgå arbetsprövning
på den öppna marknaden. Det hade sju personer gjort. Av dessa hade fem fått
arbete, en hade påbörjat en utbildning och en ett arbetsmarknadsprogram. I slutet
av december 1999 fanns tre personer kvar i arbetsprövning.

Hur lång väntetid har deltagarna innan de börjar i programmet?
Väntetiden mellan antagnings- och startdatum antyder hur stor efterfrågan är på
platser i programmet. Tabell 8 visar väntetiden i tre månaders intervaller. Tiden har
beräknats för alla deltagare mellan antagningsdatum och startdatum.20

Nästan sextio procent av deltagarna har högst tre månaders väntetid, men knappt en
femtedel får vänta över ett halvt år (sjutton procent). Det är också tydligt att det är
väntetiderna för att få börja i förträning, som är längst – över hälften (56%) får

                                                
20 Förträningen: 50 + 4 personer; Funktionsutredning: 49 + 22 personer med avdrag för de 26 som

kommer från förträningen. Tillkommer en person som går direkt till arbetsprövning och en
person som har start och avslutningsdatum men som ej är registrerad i någon utredning, dvs.
sammanlagt 101 personer.
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vänta mer än tre månader innan de kan börja. Väntetiderna för de som ska börja i
funktionsutredning är mycket kortare – sjuttio procent får börja inom tre månader.
Tabell 8 Deltagarnas väntetid innan start fördelat på startverksamhet. Antal och procent.

Väntetid
Förträning Funktions-

utredning Alla
Förträning

%
Funktions-

utredning % Alla %

0-91 dagar 24 33 57 44 70 56

92-182 dagar 19 8 27 35 17 27

183-274 dagar 9 4 13 17 9 13

275-365 dagar 2 2 4 4 4 4

Totalt 54 47 101 100 100 100

Hur lång tid går deltagarna i programmet?
Eftersom den tid deltagarna går i programmet är anpassad efter varje deltagares
behov, så kan det vara intressant att se hur mycket tiderna varierar. Deras tid i pro-
grammet påverkar också möjligheten till nyrekrytering eftersom platsantalet är be-
gränsat. Deltagarnas tid i Plus-AMA (programtiden) beräknas från startdatum till
slutdatum. Programtiden omfattar alltså den sammanlagda tiden för alla aktiviteter
(t.ex. förträning, funktionsutredningar och/eller arbetsprövning) inom ramen för
verksamheten på Plus-AMA. Ingen uppdelning görs på hur lång tid deltagarna har
varit i olika aktiviteter inom programmet. Ej överenskommet avbrott innebär att
personen har lämnat programmet, men han eller hon kan senare återkomma som
”nyrekryterad”.

Det är viktigt att skilja mellan deltagare som har gått igenom hela programmet och
deltagare som har avbrutit utan överenskommelse (se tabell 9 och 10).
Tabell 9 Tid i Plus-AMA för de som fullfölj programmet.21 Antal och procent.

Antal Procent

0 - 91 dagar 13 31

92 - 182 dagar 14 33

183 - 274 dagar 11 26

275 - 385 dagar 4 10

Totalt 42 100

De som fullföljde programmet var, inte oväntat, med en längre tid än de som avbröt
programmet. Men det är lite anmärkningsvärt att tio personer deltog i mer än tre

                                                
21 Observera att, som redan nämnts, fem personer med giltiga avslut aldrig började i programmet.
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månader innan de avbröt. Medianen22 är två månader för de som avbröt
programmet och fem månader för de som fullföljde. Den deltagare som avbröt
programmet snabbast gjorde det efter en dag, medan den som var långsammast
avbröt efter 228 dagar. Den kortaste och längsta programtiden för de som fullföljde
programmet var 24 respektive 385 dagar.
Tabell 10 Tid i Plus-AMA för de som avbrutit utan överenskommelse.23 Antal och procent

Antal Procent

0 - 91 dagar 16 62

92 - 182 dagar 6 23

183 - 274 dagar 4 15

Totalt 26 100

Vilka ungdomar (20 – 25 år) rekryteras?
Av deltagarna var fjorton – fem kvinnor och nio män – i åldern 20 – 25 år. Elva
började i förträning och tre i funktionsutredning. Elva rekryterades via AMI och tre
via försörjningsstöd. Tretton var beroende av försörjningsstöd, medan en saknade
ersättning. Nio hade intellektuella problem (64%), en var rörelsehindrad, en hade
socialmedicinska problem och tre saknade handikappkod.

Två ungdomar var kvar i programmet i slutet av december 1999, medan tolv hade
slutat. Fem kom aldrig till start, fyra avbröt utan överenskommelse, två gick i ett
arbetsmarknadspolitiska program och en fick arbete. Bland orsakerna till avbrotten
och till att de inte startade i programmen nämns sjukskrivning, behov av mer tid för
arbetsträning med särskilt stöd, brist på motivation och planerad start i datorprat.

Giltiga och ogiltiga avslut
Av de 108 som inte längre deltog i Plus-AMAs verksamhet fanns två typer av av-
slut –  47 giltiga avslut och 61 ogiltiga avslut. De ogiltiga avsluten bestod av 35
deltagare som ej kom till start och 26 som avbröt programmet utan överens-
kommelse (tabell 11). I tabell 12 redovisas giltiga avslut efter programvägar.

Av 47 giltiga avslut24 hade tio personer fått arbete, två påbörjat en utbildning, tio
hade startat i ett arbetsmarknadsprogram, sju hade hänvisats till arbetsförmedlingen
och arton till en annan myndighet. Till dessa avslut räknas även fem personer, som
ej kom till start, men som fått ett avslutningsdatum (kolumnen ”övriga” i tabell 12).
Plus-AMA har alltså 47 lyckade avslut i enlighet med programmets målsättningar.

                                                
22 Medianen eller ”mittvärdet” anger den dag vid vilken hälften av deltagarna har kortare tid och

hälften har längre tid. Medianen är, till skillnad mot medelvärdet, ej känslig för extremvärden.
23 Beräknad enligt följande: 11 avbröt förträning, 13 avbröt funktionsutredning på 1:a arbetsplatsen

och 2 avbröt funktionsutredning på 2:a arbetsplatsen (se figur 4).
24 Se not 17.
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Tabell 11 Giltiga och ogiltiga avslut. Antal och procent.
Antal Procent

Giltiga avslut (tabell 12; 42 + 5) 47 44

Ogiltiga avslut

    Ej överenskommet avbrott 26 24

    Kom ej till start (40 – 5) 35 32

Totalt 108 100

Tabell 12 Giltiga avslut efter olika kombinationer av förträning, funktionsutredning och
arbetsprövning. Antal.

Avsluts-
anledning Förträning

Funktions-
utredning

Arbets-
prövning

Förträning
och
funktions-
utredning

Funktions-
utredning

och arbets-
prövning

Förträning,
funktions-
utredning,

arbets-
prövning, Övriga Totalt

Arbete - 2 - - 2 3 3 10

Utbild-
ning

1 1 - - - - 2

Arbets-
mark-
nads-
program

2 4 - 3 1 - - 10

Till
arbets-
förmed-
lingen

- 3 - 4 - - - 7

Till annan
myndig-
het

10 4 - 2 - - 2 18

Totalt 13 13 1 9 3 3 5 47

De sju personer som erhöll arbete efter programmet hade gått i funktionsutredning
eller i någon kombination av programinsatser där en funktionsutredning ingick.
Anmärkningsvärt är att tre av de som fick arbete inte hade genomgått programmet.
Den vanligaste avslutsanledningen var att deltagarna, som ofta kom direkt från
förträningen, hänvisades till en annan myndighet.

Tabell 13 ger en översiktlig beskrivning av de grupper (kategorier), som avslutat
Plus-AMA antingen med ett giltigt avslut (arbete, utbildning osv.) eller med ett
ogiltigt avslut (ej överenskommet avbrott, kom ej till start).
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Tabell 13 Giltiga och ogiltiga avslut fördelat efter bakgrundsfaktorer. Antal.
Giltigt avslut Ogiltigt avslut

Bakgrundsfaktor Arbete
Utbild-

ning

Arbets-
mark-
nads-

program

Till
arbets-
förmed-
lingen

Till
annan

myndig
-het

Ej över-
ens-

kommet
avbrott

Kom ej
till start

Sum-
ma Alla

Kön

Man 7 1 8 2 9 13 23 63 112

Kvinna 3 1 2 5 9 13 12 45 68

Ålder

20-29 år 1 1 2 - 2 6 6 18 23

30-39 år 4 - 2 1 6 12 9 34 57

40-49 år 4 1 1 2 7 6 12 33 62

50-61 år 1 - 5 4 3 2 8 23 38

Handikappkod - - - - - - -

Hjärt och
kärlsjukdom

- - - 1 - - - 1 3

Syn 1 - 1 - - - 1 3 4

Rörelsehinder 2 1 1 2 6 9 8 29 45

Övriga
somatiska

- - 2 3 2 1 1 9 15

Psykiska - - - - - 3 3 6 13

Intellektuella 4 - 1 - 1 6 5 17 25

Social-
medicinska

3 1 3 1 6 5 12 31 46

Saknar kod - - 2 - 3 2 5 12 29

Försörjning

Arbetslöshets-
kassa

5 2 6 1 1 6 4 25 49

Sjukpenning/
sjukbidrag

- - - - 4 7 4 15 29

Försörjningsstöd 5 - 4 3 12 12 24 60 90

Kombinationer
av ersättningar

- - - 3 1 - 1 5 9

Ingen ersättning - - - - - 1 2 3 3

Totalt 10 2 10 7 18 26 35 108 180

Anm.: Se tabell 13b och 13c i bilaga 1 för rad- och kolumnprocent till tabell 13.
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En större andel män än kvinnor avslutade programmet med ett arbete eller ett
arbetsmarknadsprogram (24% män och 11% kvinnor). Samtidigt var det en lägre
andel män än kvinnor som avslutade med att vara återförda till arbetsförmedlingen
eller till annan myndighet (17% män och 31% kvinnor). En större andel män än
kvinnor (37% män och 27% kvinnor) kom inte till start, medan en lägre andel män
än kvinnor (21% män och 29% kvinnor) avbröt programmet utan
överenskommelse. Ungefär lika stor andel av männen som kvinnorna har en giltig
avslutning efter programmet (62% män och 64% kvinnor).

Endast en tredjedel (34%) av de unga (20 –29 år) jämfört med drygt hälften (56%)
bland de äldre (50 – 61 år) har en giltig avslutning.

En hög andel (39%) av dem som lider av socialmedicinska handikapp kom aldrig
till start och flera (16%) avbröt. Av de rörelsehindrade, som är den näst vanligaste
handikappgruppen, hade majoriteten (59%) ett ogiltigt avslut. Två tredjedelar
(64%) av de som hade ett intellektuellt handikapp, av vilka hälften var i åldern 20 –
29 år, hade ett ogiltigt avslut. Värst ute var de psykiskt handikappade, som
visserligen var få (sex personer), men där ingen lyckades få ett giltigt avslut.

Majoriteten (60%) av dem som uppbar a-kassa hade en giltig avslutning, medan
40% av de med försörjningsstöd och endast 26% med sjukpenning och/eller
sjukbidrag. hade en giltig avslutning.

Ogiltiga avslut: Varför?
Totalt avbröt tjugosex personer programmet utan överenskommelse. Elva avbröt
förträningen. Av tjugosex som gick vidare från förträningen till en funktionsutred-
ning avbröt åtta innan utredningen var klar (sju på 1:a och en på 2:a arbetsplatsen).
Av de fyrtiofem som började direkt i 1:a funktionsutredningen avslutade sju
programmet i förtid (sex på 1:a och en på 2:a arbetsplatsen).

Majoriteten av alla avbrott25 hade medicinska eller psykiska orsaker (14 av 26). Två
personer var inte motiverade, en var frånvarande, en var missbrukare, en hade en
provanställning och en stod till arbetsmarknadens förfogande.

Vanligare än avhopp är att inte infinna sig till start. Trettiofem personer började
aldrig i anvisad verksamhet, som för tjugosex var förträning och för nio var
funktionsutredning. För tjugosex av dessa har vi uppgifter om möjlig orsak.

Ärendet återkallas av myndigheten 8
För stora medicinska problem 6
Ej motiverad 7
Flyttat 3
Missbruk 2

Totalt 26

                                                
25 I den datafil som erhållits av beställaren finns kommentarer om orsaken till avhoppen för de

flesta som avbrutit programmet.
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Sammanfattning och reflektioner
Av de 180 som påbörjade programmet hade inte alla möjligheter att slutföra det till
slutet av december 1999. Fyrtio väntade på att få börja och trettiotvå var inne i
olika delar av programmet. Men av de som inte längre var kvar hade trettiofem
aldrig startat och tjugosex avbröt utan överenskommelse en påbörjad aktivitet. Av
tillgängliga data tycks flera avbrott bero på bristande motivation (psykiska orsaker)
eller medicinska orsaker. Högst fyrtiosju26 personer hade ett s.k. giltigt avslut. De
”lyckade” fallen var något äldre och ofta hade a-kassa, som sin huvudsakliga
försörjningskälla.

Att AMI rekryterade flest deltagare (80%) till programmet kan eventuellt bero på
att de har (och hade) egna platser för arbetsprövning. Via kommunens försörj-
ningsstöd rekryterades betydligt färre (15%), trots att hälften av deltagarna var
beroende av försörjningsstöd för sitt uppehälle. Via försäkringskassan rekryterades
bara ett fåtal (5%), vilket delvis kan bero på att de kom med i ett senare skede. Att
AMI rekryterade flest deltagare även bland dem som fick sin ersättning från andra
myndigheter kan bero på socialtjänstlagen, som säger att den enskilde inte har rätt
till ekonomiskt bistånd om denne inte efter förmåga försöker bidra till sin egen
försörjning.

Drygt två tredjedelar av deltagarna var män och en lika stor andel var i åldern 30 –
49 år både bland män och kvinnor. Få var unga, men en mycket hög andel (64%)
av dem var intellektuellt handikappade. En fjärdedel av deltagarna led av rörelse-
hinder (främst kvinnor), och en lika stor andel var inskrivna av socialmedicinska
skäl (främst män).

Även om programtiden varierar kraftigt, så behövde många deltagare vara relativt
länge i förträningen, vilket medförde problem dels med planeringen och dels med
informationen till nya deltagare när de t.ex. kunde starta i programmet. Funktions-
utredningen var inte på samma sätt en flaskhals i verksamheten, även om vänte-
tiden för enskilda även där kunde vara mycket lång. När det gäller arbetsprövning
var de tjugofem platserna, varav många fanns på den öppna arbetsmarknaden,
aldrig varit fullt utnyttjade – här fanns en överkapacitet, som man inte riktigt kunde
utnyttja. Alla som fick en möjlighet att arbetspröva gjorde det. Ingen avbröt heller
en arbetsprövning. Även om underlaget är litet, så finns det anledning att fundera
över vad det är som gör att arbetsprövningen har varit så framgångsrik. Kan det
vara en framgångsväg för fler i Plus-AMA?
I slutet av december 1999 hade man, trots det stora behovet av platser i förträning,
endast besatt fyra av ca tio platser. En orsak till den svaga beläggningen var tro-
ligen julhelgen. En annan bidragande orsak kan vara att förträningen ofta är relativt
                                                
26 Hur många giltiga avslut vi har beror lite på hur vi räknar. Om vi bara tar med de som har del-

tagit i (minst) en funktionsutredning på AMA´s arbetsplatser får vi 29 giltiga avslut. Om vi
dessutom tar med de som enbart har genomgått en förträning innan avslut, så får vi ytterligare 13
personer. Om vi dessutom tar med de fem deltagare som rekryterats till programmet och som,
utan att ha deltagit i Plus-AMA, har fått en giltig avslutning så får vi ytterligare fem giltiga
avslut. I denna rapport har vi räknat med 47 (= 29 + 13 + 5) giltiga avslut.
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kortvarig – två till tio veckor. Däremot utnyttjades de tjugofem platserna för
funktionsutredning full ut vid samma tidpunkt, och bara tre av arbetsprövningens
tjugofem platser. Här finns eventuellt både organisatoriska och kanske också
bemanningsmässiga problem och svårigheter som kan behöva åtgärdas för att få en
kvalitetsmässigt bra och organisatoriskt rationell och effektiv rehabiliterings-
verksamhet för arbetshandikappade och långtidsarbetslösa. Dimensionerings-
problemet, dvs. att verksamheter och arbetsplatser är anpassade efter behovet, kan
bero på att målgruppen hade större problem än vad man förutsåg när programmet
startades.

När orsaken till avbrott eller att deltagare ej kommer till start är bristande motiva-
tion eller medicinska skäl finns det anledning att undersöka om det finns något som
kan göras för att motivera dem att delta eller skapa betingelser så att de lättare kan
fullfölja programmet. Det finns anledning att extra noga undersöka orsakerna till
att personer som har varit med under lång tid avbryter programmet för att hitta
åtgärder så att dessa personer ska kunna klara av en funktionsutredning eller någon
annan form av rehabilitering.

En central målsättningen med programmet är att få ut fler arbetshandikappade på
(den öppna) arbetsmarknaden, i utbildning eller i ett arbetsmarknadsprogram. Av
de fyrtiosju personer som avslutat programmet fick bara tio arbete (sju män och tre
kvinnor), två började i en utbildning och tio i ett arbetsmarknadsprogram. Det
innebär att nästan hälften av de som avslutade programmet (22 av 47), kan
betraktas som lyckade fall. Det bör dock påpekas att tre av dem som fick arbete
aldrig började i programmet, de fick arbete på annat sätt. Av övriga tjugofem
återgick sju personer till arbetsförmedlingen och arton till annan myndighet. Även
dessa deltagare som hade ett s.k. giltigt avslut, kan betraktas som lyckade fall både
för den enskilde och för myndigheten. Genom en funktionsutredning fick man fram
vilka arbeten de kan klara av och vilka de inte kan klara av. Ansvaret för dessa
personer kunde sedan överföras till en annan myndighet.
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Vilken självbild har deltagarna?

Vad kan sägas om självbilden och dess förändring hos deltagarna i Plus-AMA?
Även om vi inledningsvis talat om ett det sannolikt finns en skillnad i självbild hos
de som har ett arbete och de som står utanför arbetsmarknaden – helt arbetslösa
eller i någon form av arbetsmarknadsåtgärder – så har vi inga egna data för en
sådan undersökning. Vi ville istället undersöka självbilden och dess förändringar
hos deltagarna i Plus-AMA genom en enkät. I princip kunde enkäten ha tillställts
alla 180 deltagare före programstart. I praktiken gick de första enkätformulären ut
den 15 juni 1999. Insamlingen avslutades 15 december samma år. Med detta
upplägg och det syfte som vi hade med enkäterna borde efterundersökningen
omfatta alla 42 personer som gått igenom programmet, men man skulle även kunna
tänka sig att låta de 26 som påbörjat förträning eller funktionsutredning besvara
enkäten eftersom de delvis varit med i programmet och sedan slutat.
Datainsamlingen med enkäten avslutades i slutet av mars år 2000. Antalet svar före
programstart blev 33 av i praktiken 43 möjliga svar (dvs. av alla som började i
programmet 15 juni – 15 december 1999). Svarsprocenten uppgick till nästan 80%.
Antalet enkätsvar som vi fick in efter programslut uppgick till 15 av ca 50 möjliga
svar. Det innebar en svarsprocent på ca 30% (tabell 14). Endast sju personer har
besvarat enkäten både före och efter programmet. Det innebär att möjligheten att
studera de individuella förändringarna är begränsade.
Tabell 14 Antal programdeltagare som skulle kunna besvara (och har svarat på) deltagar-

enkäten före programstart och efter programslut. 27

Potentiellt (och faktiskt
antal) deltagare som kunde

ha fått (har fått) enkäten
före programstart

Potentiellt (och faktiskt
antal) deltagare som kunde

ha fått (har fått) enkäten
efter programslut

Potentiellt Faktiskt Potentiellt Faktiskt

Giltiga avslut (47-5) 42 6 42 7
Ogiltiga avslut
    Ej överenskommet avbrott 26 5 26 3
    Kom ej till start (35+5) 40 0
Ej avslutade fall
    I förträning, utredning, arbetsprövning 32 19 - 528

    Väntar på start i förträning, utredning 40 3

Totalt 180 33 68 15

                                                
27 Av de sju som besvarat enkäten både före och efter programmet har två fullföljt programmet, en

har avbrutit utan överenskommelse och för fyra personer saknas uppgift om hur de avslutat.
28 För dessa fem, som slutat våren 2000, saknas uppgift om hur programmet har avslutats.
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Vilka har svarat på enkäten? Motsvarar de den grupp som rekryterats till
programmet? I tabell 15 presenteras de som svarat på enkäten före programmet och
efter tillsammans med de som teoretiskt skulle ha kunnat besvara enkäten.
Tabell 15 Bakgrundsfaktorer för de som kunde ha besvarat (och de som har besvarat)

enkäten före och efter programmet. Antal.

De 180 som
kunde ha
besvarat

enkäten före
programstart

De 33 som
besvarade

enkäten före
programstart

De 68 som
kunde ha
besvarat

enkäten efter
programstart

De 15 som
besvarade

enkäten efter
programstart

Kön

    Man 112 20 38 7

    Kvinna 68 13 30 8

Ålder

    20-29 år 23 7 11 1

    30-39 år 57 9 23 3

    40-49 år 62 12 19 6

    50-59 år 37 5 15 5

    60-65 år 1 0 0 0

Handikappkod

    Hjärt och kärlsjukdom 3 0 1 0

    Syn 4 1 2 0

    Rörelsehinder 45 11 17 5

    Övriga somatiska 15 2 8 4

    Psykiska 13 3 3 0

    Intellektuella 25 4 12 2

    Socialmedicinska 46 6 19 3

    Saknar kod 29 6 6 1

Försörjning

    Arbetslöshetskassa 49 9 20 6

    Sjukpenning/sjukbidrag 29 6 11 2

    Försörjningsstöd 90 14 33 5

    Kombinationer av ersättningar 9 4 3 2

    Ingen ersättning 3 0 1 0

Totalt 180 33 68 15

De som besvarat enkäten före programstart har ungefär samma fördelning på
basvariablerna ovan som totalpopulationen, med undantag för en underrepresen-
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tation av personer med socialmedicinska handikapp, men grupperna bör i stort
kunna betraktas som relativt lika. Däremot avviker de som besvarat enkäten efter
programstart från sin referensgrupp. Det tycks vara fler kvinnor, fler äldre, fler med
rörelsehinder och somatiska problem och fler med a-kassa, som har besvarat
enkäten efter programstart (programslut) än det borde vara enligt referensgruppen.

Enkäten innehåller tre olika delar29 som kan relateras till självbilden. En del handlar
om hur den enskilde individen bedömer sina egna möjligheter till arbete och
utbildning i relation till sina skador och sin eventuella sjukdom, samt till förväntade
krav på den öppna arbetsmarknaden. En annan del handlar om vilka förväntningar
individen har på programmet före programstart och vilka upplevelser och
erfarenheter individen har efter programslut. Den tredje delen i enkäten omfattar
flera frågor där individen på olika sätt ska beskriva sin syn på sig själv, sin hälsa
och framtiden, sin kontroll över den egna livssituationen och i vilken mån han
(eller hon) är utsatt för orättvis behandling (se bilaga 5).

De flesta enkätfrågorna har svarsalternativ i en sjugradig skala från 1 till 7 där det
mest eftersträvandsvärda (och positiva) har det högsta värdet. För att förenkla
redovisningen har svarsalternativen även kodats om till en tregradig skala, där det
lägsta skalvärdet svarar mot 1 och 2 på den sjugradiga skalan, mittenvärdet svarar
mot värdena 3, 4 och 5 och det högsta värdet på den tregradiga skalan svarar mot
svarsalternativen 6 och 7 på den sjugradiga skalan. Även om enkätsvaren egent-
ligen utgör en ordinal variabel (dvs. svaren kan egentligen bara rangordnas), så har
vi lite oegentligt beräknat vissa medelvärden (som förutsätter mätvärden på inter-
vallskalenivå) på frågorna för att få fram några enkla jämförbara siffror. Medel-
värdesberäkningarna30 har genomförts med den sjugradiga skalan som utgångs-
punkt. Det innebär att värdet 1 står för det ”minst önskvärda”, värdet 4 betecknar
ett ”neutralvärde” och sju står för det ”mest önskvärda”.

I den redovisning av deltagarenkäten som närmast följer utgår vi i regel från den
grupp på sju personer som besvarat enkäten både före programstart och efter pro-
gramslut. Dessa data kompletteras sedan med övriga enkätsvar för att bredda
underlaget och om möjligt identifiera några mönster som det kan vara värt att
undersöka närmare vid ett senare tillfälle. Svaren på deltagarenkäten omfattar dels
26 personer som bara besvarat enkäten före programstart, dels 8 personer som bara
besvarat enkäten efter programslut och dels 7 personer som besvarat enkäten både
före programstart och efter programslut.31 Det innebär att vi har 33 enkätsvar (26 +

                                                
29 Enkäten innehåller dessutom ett par mer faktabetonade frågor, dels en om vilka myndigheter

individen haft kontakt med och dels en om han (eller hon) har sökt arbete på den öppna arbets-
marknaden under det senaste halvåret.

30 De är viktigt att vara medveten om att medelvärdet är känsligt för extremvärden, varför det även
kunde vara motiverat att jämföra med medianen.

31 Av de sju personerna är fem kvinnor och två män, dvs. gruppen är könsmässigt skev i förhåll-
ande till hela Plus-AMA gruppen. De är av varierande ålder. Några har startat i förträning (4
personer), medan andra gått direkt till en funktionsutredning (3 personer). De har olika handi-
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7) före programstart och 15 enkätsvar (8 + 7) efter programslut. Det totala antalet
enkätsvar är 48, men det totala antalet individer som har svarat är 41.

Egna möjligheter och omgivningens krav
Hur aktivt arbetssökande har deltagarna varit före programstart? Hur aktiva har de
varit under programperioden? Vilka förhoppningar om ett arbete har deltagarna?
Av följande tabell framgår att knappt en tredjedel av deltagarna har sökt mer än två
arbeten under ett halvår före programstart. Det visar att denna grupp inte varit
särskilt aktivt arbetssökande. Men tabellen visar också att arbetssökandet sjunker
kraftigt under programtiden – det mer än halveras. Det är ungefär en på åtta
personer som har varit aktivt arbetssökande enligt detta sätt att mäta.
Tabell 16 Sökt mer än två arbeten de senaste 6 månaderna? Antal och procent.32

Deltagarsvar före
programstart,

antal.

Deltagarsvar efter
programstart,

antal.

Deltagarsvar före
programstart,

procent

Deltagarsvar efter
programstart,

procent

Ja 10 2 30 13

Nej 23 13 70 87

Totalt 33 15 100 100

Närmast följer en redovisning av de fyra enkätfrågor (fråga 2 – 5), som hör till
detta block som handlar om deltagarnas egna möjligheter till ett arbete. Alla frå-
gorna har i grunden sju svarsalternativ och vi kommer att analysera svarsmönstrena
bland dem på ett likartat sätt.

Enkätfråga 2: Jag vet vad jag passar för, när det gäller arbete
Vet deltagarna vilka arbeten de passar för? Förändras svarsmönstret på denna fråga
efter programslut? Resultatet visar att före programstart ansåg elva deltagare av
trettio33 att de visste vilka arbeten de passade för. Efter programslut ansåg två
tredjedelar av deltagarna (10 av 15) att de visste vilka arbeten de passade för. Det
antyder att det kan finnas en kraftig positiv effekt av programmet i detta avseende.
Detta resultat syns dock inte när vi jämför svarsmedelvärdena för de båda
grupperna (tabell 18). Vi noterar istället ett relativt lågt och stabilt värde kring 4,8
och 4,9, dvs. i genomsnitt tycks deltagarna inte vara så säkra på vilka arbeten de
passar för. Att uppgifterna delvis är motstridiga kan bero på att medelvärdet är
känsligt för extremvärden. Några individer med låga värden kan sänka medelvärdet

                                                                                                                                       
kappkod. Fyra personer är rörelsehindrade, en person har övriga somatiska problem, en person
intellektuella problem och en person saknar kod.

32 Observera att flera av tabellerna 16, 17, 20 och 21 i detta avsnitt innehåller procentsiffror, som
baseras på små bastal. Procentskillnaderna måste därför tolkas med stor försiktighet. Om bastalet
t.ex. är 15, så innebär en förändring med 1 enhet en procentförändring på nästan 7%.

33 Tre personer har valt att inte besvara frågan.
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och dölja förekomsten av positiva värden. Det är därför viktigt att också granska
svarsfördelningen.

När vi däremot undersöker de individuella svarsförändringarna34 för den grupp på
sju personer som besvarat de båda enkäterna – se tabell 19 längre fram – finnar vi
att fyra av sju individer har förändrats i positiv riktning. Endast en person har för-
ändrats i negativ riktning. Denna presentationsmetod undviker några av de problem
som är förknippade med medelvärdet.35

Enkätfråga 3: Jag vet vad jag passar för, när det gäller utbildning
Före programstart ansåg ungefär en fjärdedel av deltagarna att de visste vilken
utbildning de passade för. Denna andel fördubblades efter programslut. Återigen
tycks det finnas en relativt kraftig positiv effekt. Om vi däremot betraktar medel-
värdet före programstart och efter programslut syns inte motsvarande positiva
effekt (tabell 18). Istället framträder ett lågt och stabilt värde kring 4,3 (4,4).

För de som svarat både före och efter programmet är bilden mer komplicerad. Det
är tre personer som har lägre värden efter programmet medan tre personer har
högre värden (se tabell 19) samt en person som har oförändrat värde. Detta resultat
antyder att det inte finns en entydig förändringsriktning, som gäller för majoriteten
av deltagarna.

Enkätfråga 4: Jag vet vad jag kan klara av och inte klara av med tanke på skada
eller sjukdom
Avseende denna enkätfråga så säger sig ungefär hälften veta vad de kan klara av
och inte klara av med tanke på skada eller sjukdom före programmet. Efter pro-
grammet hade andelen med denna inställning ökat till två tredjedelar (tabell 17).
Även medelvärdet tyder på att deltagarna stärkts i sin egen bedömning av vad de
klarar av med tanke på skada eller sjukdom (tabell 18). Vi kan även notera att vi
har den högsta nivån avseende medelvärdena på denna fråga. Om vi därefter stu-
dera förändringen av de individuella svarsmönstrena, så återkommer samma posi-
tiva mönster som beskrivits tidigare. Endast en person har ett lägre värde efter
programmet, medan tre personer har högre värden och tre personer har oförändrade
värden (se tabell 19). Värdehöjningarna avseende deltagarna före och efter
programmet går från 4 till 7, från 6 till 7 och från 4 till 5 samt att en person har en
värdesänkning på denna fråga från 7 till 1.

                                                
34 Jag jämför hur många personer som har högre, oförändrade respektive lägre värden efter

programslut jämfört med deras svar före programstart.
35 Jämförelse mellan medelvärdet innan och efter programmet har inte använts eftersom en person

före programmet hade mycket höga värden på de flesta frågorna och efter programmet mycket
låga, vilket skulle få ett stort genomslag på medelvärdet.



Centrum för Välfärdsforskning

61

Enkätfråga 5: Jag har möjlighet att erhålla ett arbete på den öppna marknaden
Hur bedömer deltagarna sina möjligheter att få ett arbete på den öppna arbets-
marknaden? Före programstart ansåg fem av trettio deltagare36 att de hade en sådan
möjlighet och efter programslut ansåg tre av femton deltagare att de hade en
möjlighet att få ett arbete på den öppna marknaden. Även om underlaget är litet
antyder det att vissa deltagare kan ha fått en mer positiv bedömning efter genom-
gånget program. Detta resultat motsägs dock av svarsmedelvärdena på samma
fråga för de båda grupperna (tabell 18). Här ser vi istället att svarsmedelvärdet för
denna frågan befinner sig på den ”negativa” sidan och att svarsmedelvärdet dess-
utom sjunker från 3,4 till 2,9 efter programslut.
Tabell 17 Antal och procent deltagare som svarat 6 eller 7 (Stämmer helt och hållet) på

nedanstående frågor före programstart o. efter programslut (se enkät i bilaga 5).

Enkätfråga 2 – 5

Deltagarsvar
före

programstart,
antal

Deltagarsvar
efter

programslut,
antal

Deltagarsvar
före

programstart,
procent

Deltagarsvar
efter

programslut,
procent

Jag vet vad jag passar för, när
det gäller arbete

11 10 33 67

Jag vet vad jag passar för, när
det gäller utbildning

8 8 24 53

Jag vet vad jag kan klara av
och inte med tanke på skada
eller sjukdom

15 10 45 67

Jag har möjlighet att erhålla ett
arbete på öppna marknaden

5 3 15 20

Totalt 33 15 - -

Tabell 18 Svarsmedelvärden på nedanstående frågor (beräknade på en sjugradig skala) före
programstart och efter programslut (se enkät i bilaga 5).

Enkätfråga 2 - 5

Svarsmedel-
värden före

programstart

Svarsmedel-
värden efter
programslut

Jag vet vad jag passar för, när det gäller arbete. 4,8 4,9

Jag vet vad jag passar för , när det gäller utbildning. 4,3 4,4

Jag vet vad jag kan klara av och inte… med tanke på skada … 5,1 5,7

Jag har möjlighet att erhålla ett arbete på öppna marknaden. 3,4 2,9

                                                
36 Tre personer har valt att inte besvara frågan.
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Tabell 19 Individuella svarsförändringar37 på nedanstående frågor före programstart och
efter programslut (se enkät i bilaga 5).

Enkätfråga 2 – 5

Antal
personer

med
lägre

värden.

Antal
personer

med
oföränd-

rade
värden.

Antal
personer

med
högre

värden.

Jag vet vad jag passar för, när det gäller arbete. 1 2 4

Jag vet vad jag passar för , när det gäller utbildning. 3 1 3

Jag vet vad jag kan klara av och inte… med tanke på skada  … 1 3 3

Jag har möjlighet att erhålla ett arbete på öppna marknaden. 2 3 2

Förväntningar före och upplevelser efter
Deltagarna har naturligtvis olika förväntningar på programmet före de själva börjar
i Plus-AMA. Deras upplevelser av programmet, när det har avslutats påverkas
förmodligen också av förväntningarna före, men vad som sker i själva programmet
kan förmodas vara viktigast för de flesta deltagares upplevelser.
Tabell 20 Deltagarnas förväntningar före programstart38 och deras upplevelser efter

programslut (se enkät i bilaga 5). Antal och procent.

Förväntningar
före

programstart,
antal

Upplevelser
efter

programslut,
antal

Förväntningar
före

programstart,
procent

Upplevelser
efter

programslut,
procent

Negativt 2 2 7 13

Både och 15 3 52 20

Positivt 12 10 41 67

Totalt 29 15 100 100

Det är relativt få deltagarna som hade negativa förväntningar eller en negativ upp-
levelse av programmet.39 Två av fem hade positiva förväntningar före programstart,
medan två av tre personer hade en positiv upplevelse efter programslut. Det innebär
en relativt kraftig förändring (från ca 40% till ca 66%) i positiv riktning.

                                                
37 Av tabellen framgår det att fler personer fått högre svarsvärden – ett högre värde innebär att per-

sonen ifråga har en mer ”positiv” syn på sina resurser och möjligheter – efter programmet
jämfört med deras svarsvärde före programstart. Tre personer har höjda värden på tre av fyra
frågor, en person på två frågor och en person på en fråga.

38 Fyra personer har valt att inte besvara frågan.
39 De två som har en negativ upplevelse av programmet var sjukskrivna i december 1999.
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När det gäller de sju personerna som besvarat båda enkäterna finner vi en liknande
tendens. För en person blev upplevelsen mer positiv än förväntat. För fyra personer
infriades de positiva förväntningarna. Däremot blev upplevelsen mindre positiv för
en person med höga förväntningar – upplevelsen blev ”neutral”. Slutligen hade en
mer modesta förväntningar (”neutrala” förväntningar), men upplevelsen blev trots
detta negativ. Sammanfattningsvis innebär det att för fem av sju personer infriades
de positiva förväntningarna av programmet.

I enkäten fanns även en uppmaning till deltagarna att beskriva sina egna
förväntningar eller synpunkter på programmet. Alla inlämnade kommentarer finns
redovisade i bilaga 4. De som har lämnat kommentarer på enkäten har generellt sett
positiva förväntningar och upplevelser av programmet. Det finns en klar förväntan
om att programmet ska leda till arbete eller sysselsättning. Vad programmet har
gett de som svarat efter programmet samt de förväntningar som uppkommit bland
de som ännu inte startat programmet är: rutiner, kamrater och en förändring av
vardagen. Det finns också deltagare som beskriver en oro för hur de ska klara av
programmet på grund av skada eller sjukdom.

Hur upplever deltagarna sig själva?
Ett antal frågor i enkäten tar upp frågor om hur deltagarna upplever sig själva.
Även här kommer medelvärdet på ett antal frågor att presenteras före och efter
programmet för att ge en bild av deltagarnas beskrivning. Även här används en
sjugradig skala med det värde som uppfattats som mest positivt värderas till 7.

Enkätfråga 8: Hur uppfattar du din hälsa?
Data i samtliga tabeller pekar relativt entydigt mot att deltagarna upplever att deras
hälsa har försämrats (tabell 21 – 23). Värt att notera är att deltagarna uppfattar sin
hälsa som mitt emellan god och dålig, något högre för deltagarna före programstart.
Detta kan bero på att deltagarna till stor del har varit hemma utan arbete före
programmet och när programmet börjar kommer de in i en verksamhet som
motsvarar ett arbete, vilket kan påverka deras upplevda hälsa.

Enkätfråga 9: Hur uppfattar du dig själv?
Frågan består av fyra påståenden som beskriver hur deltagarna uppfattar sig: spänd
– avslappnad, sluten – öppen, okoncentrerad – koncentrerad och ouppmärksam –
uppmärksam. Detta påstående kan kopplas till hälsa, dvs. om man är spänd eller
avslappnad har genomgående ett lägre värde än de andra tre påståendena. Den
uppmätta förändringen är negativ, dvs. deltagarna upplever sig vara mer spända
efter än före programmet. Samma tendens finns i alla tre tabellerna.

För övrigt tycks deltagarna ha en positiv syn på sig själva, de anser sig vara öppna,
koncentrerade och uppmärksamma. Även medelvärdena, som ligger mellan 5 och
6, pekar i samma riktning. I båda dessa mätningar antyds en förbättring eller ökad
tillfredsställelse med sig själv. Däremot uppvisar inte de individuella
svarsförändringarna samma mönster, snarare tvärtom. Fler personer har fått en
försämring än en förbättring när det gäller synen på sig själva.
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Enkätfråga 10: Känner du att det är du som styr ditt liv?
Data i samtliga tabeller visar ett likartat och oförändrat mönster. Två tredjedelar av
deltagarna upplever att de styr sitt liv både före och efter programmet (tabell 21).
Medelvärdet är i stort sett oförändrat (tabell 22). Av de som svarat på frågan före
och efter programmet har två sänkta värden (från 7 till 4 och från 7 till 6) och två
har höjda värden (från 5 till 6 och 6 till 7).

Enkätfråga 11: Känner du dig ofta orättvist behandlad?
Data för denna fråga visar på en negativ utveckling. Samtidigt kan det noteras att
medelvärdet ligger över ”neutralläget” 4. Tio personer före programstart och fyra
efter programslut känner sig aldrig orättvist behandlade. Fyra personer känner sig
mer orättvist behandlade efter än före. Sänkningarna är relativt kraftiga: från 7 till
3, från 6 till 1, från 7 till 6 och från 3 till 1. Två personer upplever sig mycket mer
orättvist behandlade efter än före. Den som upplever sig mindre orättvist behandlad
har ökat värdet från 1 till 7, dvs. från att ofta känna sig orättvist behandlad till att
aldrig göra det. En person har ett oförändrat värde (6) före och efter programmet.

Enkätfråga 12: Hur uppfattar du din framtid?
En större andel av deltagarna har en ljus framtidsbild efter programmet (6 av 15
jämfört med 5 av 30). Medelvärdet uppvisar samma tendens. Däremot återfinns
inte detta mönster när vi studerar de individuella svarsförändringarna. Två personer
har sänkta värden och två har höjda värden (se tabell 23).
Tabell 21 Antal och procent deltagare som svarat 6 eller 7 (”två mest ”positiva” svar) på

nedanstående frågor före programstart o. efter programslut (se enkät i bilaga 5).

Enkätfråga 8 – 12

Deltagarsvar
före

programstart,
antal

Deltagarsvar
efter

programslut,
antal

Deltagarsvar
före

programstart,
procent

Deltagarsvar
efter

programslut,
procent

Hur uppfattar du din hälsa?
Dålig (1) – God (7)

10 4 30 27

Hur uppfattar du dig själv?
Spänd (1) – Avslappnad (7)

8 4 24 27

Hur uppfattar du dig själv?
Sluten (1) – Öppen (7)

11 9 33 60

Hur uppfattar du dig själv?
Okoncentrerad (1) – Koncentrerad (7)

13 7 39 47

Hur uppfattar du dig själv?
Ouppmärksam (1) – Uppmärksam (7)

15 9 45 60

Känner du att det är du som styr ditt
liv? Ja, oftast (1) – Nej, aldrig (7)

20 10 61 67

Känner du dig ofta orättvist behandlad?
Ja, ofta (1) – Nej, aldrig (7)

10 4 30 27

Hur uppfattar du din framtid?
Mörk (1) – Ljus (7)

5 6 15 40

Totalt 33 15 - -
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Tabell 22 Svarsmedelvärden på nedanstående frågor (beräknade på en sjugradig skala) före
programstart och efter programslut (se enkät i bilaga 5).

Enkätfråga 8 – 12

Svarsmedel-
värden

före
programstart

Svarsmedel-
värden
efter

programstart

Hur uppfattar du din hälsa? Dålig (1) – God (7) 4,4 3,5

Hur uppfattar du dig själv? Spänd (1) – Avslappnad (7) 4,5 3,8

Hur uppfattar du dig själv? Sluten (1) – Öppen (7) 5,1 5,7

Hur uppfattar du dig själv? Okoncentrerad (1) – Koncentrerad (7) 5,0 5,7

Hur uppfattar du dig själv? Ouppmärksam (1) – Uppmärksam (7) 5,4 6,2

Känner du att det är du som styr ditt liv? Ja, oftast (1) – Nej, aldrig (7) 5,9 6,1

Känner du dig ofta orättvist behandlad? Ja, ofta (1) – Nej, aldrig (7) 4,5 4,1

Hur uppfattar du din framtid? Mörk (1) – Ljus (7) 4,1 4,8

Tabell 23 Individuella svarsförändringar på nedanstående frågor före programstart och
efter programslut (se enkät i bilaga 5).

Enkätfråga 8 – 12

Antal
personer

med
lägre

värden.

Antal
personer

med
oförändrade

värden.

Antal
personer

med
högre

värden.

Hur uppfattar du din hälsa? Dålig (1) – God (7) 2 4 1

Hur uppfattar du dig själv? Spänd (1) – Avslappnad (7) 3 3 1

Hur uppfattar du dig själv? Sluten (1) – Öppen (7) 2 3 1

Hur uppfattar du dig själv?
Okoncentrerad (1) – Koncentrerad (7)

3 2 1

Hur uppfattar du dig själv?
Ouppmärksam (1) – Uppmärksam (7)

1 5 0

Känner du att det är du som styr ditt liv?
Ja, oftast (1) – Nej, aldrig (7)

2 3 2

Känner du dig ofta orättvist behandlad?
Ja, ofta (1) – Nej, aldrig (7)

4 2 1

Hur uppfattar du din framtid? Mörk (1) – Ljus (7) 2 3 2
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Förändringar i självbild för de som besvarat enkäten före och efter programmet
För att studera de sju personer som svarat både före och efter programmet kan det
vara intressant att se förändringen på samtliga frågor. Av resultaten i tabell 24
framgår det att självbilden försämrats för flera av personerna. De undersökta sju
personerna har försämrade värden fördelat på antal frågor enligt följande; en person
har lägre värde på sex av frågorna, en person på fyra, två personer på tre och tre
personer på en fråga. Antalet frågor med högre värden fördelat per person är enligt
följande; en person har högre värden på fem frågor, två personer på två av frågorna
och övriga fyra personer har inga förhöjda värden.

Det framgår klart att självbilden efter programmet för dessa sju personer starkt
varierar utifrån individ till individ. Höjda värden återfinns till stor del hos samma
personer och på motsvarande sätt återfinns de med sänkta värdena hos samma
individer. Samtidigt är det två personer (nr 3 och 5) som innan programmet redan
har mycket höga värden (tabell 24) vilket omöjliggör en höjning. Varje förändring
blir till det sämre. Som beskrivits tidigare så är inte denna grupp direkt
representativ för deltagarna i programmet eftersom det till exempel är fler kvinnor i
denna grupp än i programmet som helhet.
Tabell 24 Svarsmönster för enskilda frågor för de sju som besvarat enkäten före och efter

programstart. Inom parantes anges svarsvärde före programstart. Den andra
siffran anger storlek och riktning på förändringen.

Individ 1 Individ 2 Individ 3 Individ 4 Individ 5 Individ 6 Individ 7

Fråga 8 -3(4) 0(3) 0(7) -1(2) 0(7) +1(2) 0(7)

Fråga 9a 0(4) +4(3) -3(7) -3(4) -1(7) 0(3) 0(6)

Fråga 9b -3(7) - -1(7) 0(7) 0(7) +1(5) 0(6)

Fråga 9c -2(6) - 0(7) 0(7) -1(7) +2(3) -1(7)

Fråga 9d -3(7) - 0(7) 0(7) 0(7) 0(5) 0(7)

Fråga 10 -3(7) 0(7) -1(7) 0(7) 0(7) +1(5) +1(6)

Fråga 11 0(4) +6(1) -4(7) -3(4) -1(7) -2(3) 0(6)

Fråga 12 -2(6) -1(4) 0(7) 0(4) 0(7) +2(3) +2(4)

Sammanfattning och reflektioner
Vi har mycket få enkätsvar och av dessa består paneldata, dvs. svar före och efter
programstart, bara av sju personer. Det innebär att vi inte kan ge några säkra tolk-
ningar av hur attityderna förändras för deltagarna när de går igenom programmet.
Ett annat problem är att vi inte säker kan säga något om hur representativa för
populationen de som svarat är. Men våra data visar att de få som svarat efter pro-
gramstart sannolikt inte är representativa. Vad är då meningen med denna relativt
omfattande redovisning? Det finns två skäl. För det första har vi trots allt ett antal
enkätsvar, som gör det möjligt att ibland identifiera vissa tendenser i materialet,
som i en senare studie kan undersökas närmare. Med sina brister utgör dessa data
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trots allt ett komplement till den övriga presentationen. För det andra innebär
redovisningen en möjlighet att se hur data kan presenteras och analyseras.

Enkäten visar att programmet sannolikt stärker deltagarna i deras egna bedöm-
ningar av vad de passar för när det gäller arbete, men när det gäller utbildning vet
de i allmänhet väldigt lite. De vet relativt väl vad de kan klara av med tanke på
sjukdom eller skada och kunskapen tycks förbättras under programmet. Flera del-
tagare anser att de har möjlighet att få ett arbete, men har ändå inte varit aktivt
arbetssökande och söker inte heller arbete när de går i programmet, vilket kan bero
på att de har mindre tid att söka eller på att de hoppas att programmet skall leda till
arbete eller sysselsättning.

De borde vara möjligt att på olika sätt försöka stimulera dem att söka arbete. Det
kan ske genom att Plus-AMA lär dem en rad praktiska saker såsom att skriva
ansökningsbrev, besvara ansökningar och klara av en anställningsintervju. Det kan
också ske genom att Plus-AMA stärker deras självförtroende, så att de i högre
utsträckning själva kan ta initiativ av olika slag. En annan uppgift för Plus-AMA
kunde vara att på olika sätt informera deltagarna om olika utbildningsmöjligheter
och även uppmuntra dem att söka till lämpliga utbildningar. Det borde vara möjligt
att även ta upp utbildningsfrågor och lämpliga utbildningsvägar i funk-
tionsutredningen.

De flesta förväntar sig att programmet ska leda till arbete eller sysselsättning enligt
en öppen fråga i enkäten. Få har negativa förväntningar eller upplevelser. Många
hoppas på nya kontakter och arbetskamrater för att bryta sin isolering. De dagliga
rutinerna i programmet upplevs också som positiva. Samtidigt finns en oro hos
många för att de inte ska klara av programmet på grund av hälsoproblem.

Här kan det vara viktigt med tydlig informationen från de ansvariga för Plus-AMA
om vad programmet kan ge och vad det inte kan ge, så att deltagarna får realistiska
förväntningar på programmet.

Många deltagare beskriver sig själva som öppna, koncentrerade och uppmärksam-
ma, men den tendens till förbättring som ”totalmaterialet” antyder (tabell 21 och
22) finns inte i de individuella svarsförändringarna (tabell 23). Många är spända,
upplever sig orättvist behandlade och uppfattar sin hälsa som dålig och läget i dessa
avseenden tycks inte ha blivit bättre under programtiden, snarare tvärtom. Deras
syn på framtiden är mer ljus än mörk, men de individuella förändringarna går åt
olika håll. Ett par personer (Individ 3 och 5 i tabell 24) har gett ”extremt” positiva
svar på alla frågor, vilket innebär att den enda förändring som är möjlig för dem är
en försämring!

Hur individerna svarar på enkätfrågorna beror naturligtvis på många olika förhåll-
anden. Vad betyder det t.ex. om man är tvingad att vara med i Plus-AMA? Vad
betyder det om man har flera tidigare misslyckade rehabiliteringsprojekt eller
arbetsmarknadsåtgärder bakom sig? Vad betyder det om man har haft flera nega-
tiva myndighetskontakter? Vad betyder det om man är beroende av olika myndig-
hetsbeslut för t.ex. sin försörjning?
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Det är lätt att förstå att många individer med erfarenheter av ovannämnda slag kan
känna sig orättvist behandlade, men det är inte så lätt att förstå varför deras
situation skulle ha försämrats under Plus-AMA tiden. En annan möjlig orsak till
låga värden på vissa frågor efter programstart (programslut) kan bero på att
deltagarna inte vet vad som kommer att hända med dem – de flesta får ju inte ett
arbete. Detta kan dock indikera ett allvarligt problem, som bör följas upp med en
noggrannare studie med fler svarande.

För de sju som besvarat enkäten både före och efter programmet visar det sig att
flera har lägre eller oförändrade värden efter programslut på frågorna 8 - 12. Det
går därför inte att säga att självbilden har förbättrats. Resultaten är inte entydiga
och underlaget är för magert.



Centrum för Välfärdsforskning

69

Hur fungerar samverkan?

Samverkan, såsom den avspeglas i några intervjuer, står i fokus för denna utvärde-
ring. I detta kapitel redovisas tjugotre intervjuer med styr- och rekryteringsgruppen,
arbetsledarna och deltagarna i Plus-AMA40. Under fyra delrubriker presenteras
intervjuerna med de myndighetsrepresentanter som samverkar i Plus-AMA.

I alla intervjuer framkommer en positiv syn på programmet och på samverkan
mellan de berörda myndigheterna. Men redovisningen kommer främst att uppehålla
sig vid olika utvecklingsdelar och problem som kan tas upp med stöd av intervju-
erna. I det avslutande avsnittet kommer egna reflektioner och synpunkter.

Styrgruppen
Detta avsnitt baseras på intervjuer med styrgruppens samtliga sex representanter,
dvs. tre representanter från för Eskilstuna kommuns arbetsmarknadsavdelning, en
från arbetsmarknadsinstitutet, en från försäkringskassan och en från arbetsför-
medlingen.

I en av intervjuerna anges att målet för myndigheterna är att minska verksamheten.
Det kan låta lite märkligt, men kan i detta sammanhang tolkas som att
myndigheterna ska sträva efter att så få som möjligt ska ha behov av deras hjälp,
dvs. att färre människor ska ha det svårt. En sådan målsättning kan bl.a. innebära
att olika insatser av förebyggande karaktär behöver vidtas, så att människor inte
skadas i arbetslivet. Men målsättningen kan också innebära att fysiska hinder,
psykologiska barriärer, lagliga och organisatoriska förhållanden kan behöva ses
över för att skapa goda arbetsvillkor för alla. Men om verksamheten å andra sidan
minskar, utan att behoven har minskat, så betyder det att situationen för de
behövande istället har förvärrats. Den metod som föreslagits är att myndigheterna
ska bli ”effektivare” bl.a. genom en ökad samverkan. På så sätt avser man att få
stopp på att människor "skyfflas" fram och tillbaka mellan verksamheter och
myndigheter utan att få hjälp.

Samverkan mellan medverkande myndigheter.
De myndigheter som samverkar i Plus-AMA är även med i andra samverkans-
projekt där de deltar på olika nivåer och i olika konstellationer. Samverkan före-
kommer också med myndigheter utanför programmet, till exempel "Arbetsdax"

                                                
40 Intervjun med projektledaren för Plus-AMA redovisas i anslutning till intervjuerna med styr-

gruppen även om projektledaren också är ledamot i rekryteringsgruppen. Intervjuerna med för-
träningens båda handledare, som betraktas som arbetsledare eftersom de dagligen arbetar med
deltagarna, redovisas under stycket arbetsledare även om de också är adjungerade i styrgrupp
och rekryteringsgrupp. Se bilaga 3 för en förteckning över genomförda intervjuer.



Centrum för Välfärdsforskning

70

som är en samverkan med psykiatrin i centrum, "Samverkan på riktigt" och "Gaia".
Representanterna inom de olika myndigheterna upplever idag generellt sett en
större öppenhet i kontakterna mellan varandra jämfört med tidigare. Man menar att
det är viktigt att bygga upp relationer och förtroende för varandras kompetens och
verksamhet för att samverkan också ska fungera.

I styrgruppen understryker man det positiva samarbetet i samverkansprojektet och
att det finns ett öppet klimat i gruppen, där problem diskuteras och försöker lösas
innan de har blivit alltför stora. Genom samverkan tas också de olika myndigheter-
nas kompetenser tillvara och det blir en kompetensförstärkning i den totala organi-
sationen. Kompetensförstärkningen leder i sin tur till att man bättre kan se till del-
tagarnas behov i programmet.

Samverkan ger till resultat att det blir fler kollegor som talar samma språk och som
strävar mot samma mål.

För Plus-AMA är förträningen hjärtat i programmet. Det är en verksamhet som är
något helt nytt. Vid uppbyggnaden av programmet studerades ett samverkans-
projekt i Helsingborg som dock inte hade förträningsdelen integrerad i verk-
samheten.

Det efterfrågas att arbetet i programmet blir så tydligt som möjligt, dvs. att det
handlar om yrkesrehabilitering och inte något annat. Det är deltagarnas sociala
kompetens, möjlighet att vara i rörelse och att göra praktiska moment som studeras
och rehabiliteras. Det innebär att man i programmet redan från början måste
klargöra om det behövs något mer särskilt för någon av deltagarna. Det kan då
också hända att det är någon annan verksamhet som passar bättre.

En fråga som diskuterats i styrgruppen är utredningarna som kommer från
programmet. Utredningarna överensstämmer inte alltid med de beslutsunderlag
som handläggare på en myndighet behöver för att kunna fatta beslut. Det innebär
att samverkan behöver utvecklas när det gäller i vilket läge som en utredning ska
avbrytas för någon deltagare. Genom en ökad samstämmighet skulle det lättare
kunna fastställas om till exempel en utredningen ska utmynna i en sjukpension.
Målet är att framtiden ska gestalta sig på ett tydligare sätt för deltagarna efter pro-
grammet.

Gemensamt förhållningssätt
I början av programmet var det en stor satsning på att arbeta fram ett gemensamt
förhållningssätt bland myndigheterna. Satsningen utgjordes av gemensam ut-
bildning, seminarier och diskussioner och har medfört att man har kommit ganska
långt i arbetet med ett gemensamt förhållningssätt. Försäkringskassan som kom in i
ett senare skede har inte deltagit i dessa utbildningar, men de kommer i fort-
sättningen att delta. Viktiga områden för framtida gemensamma utbildningar be-
skrivs utgöras av områden som etik och kommunikation.

Ett förhållningssätt som lyfts fram är att deltagarna i programmet ska känna sig
”självklara och respekterade” och att det finns människor i omgivningen som bryr
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sig om dem. Det ska finnas olika kompetenser, så att deltagarna inte behöver
"springa omkring" till olika myndigheter för att få hjälp.

En orsak till olika bemötande relateras till myndigheternas olika kulturer och målet
är att hitta ett gemensamt förhållningssätt. Det framkommer i intervjuerna att det
fortfarande är en bit kvar för att nå detta mål.

att en sökande skall kunna få samma bemötande oavsett vilken del av
myndighetssamverkan de är i just då.

Det finns också lite olika syn på hur mycket information som ska följa med
deltagarna i programmet. Det kan till exempel röra sig om huruvida allt material i
personakten ska följa med som information in i programmet eller om det är
tillräckligt med endast information relaterat till arbetshindret och det dagsaktuella
läget.

Vi vill inte ha allt det där andra utan människor skall få komma , komma
fram i en ny dager inför oss.

Lediga platser i en aktivitet betyder inte att det samtidigt finns personer som passar
för just denna aktivitet. Deltagarna kan alltså ha andra behov än vad det finns
lediga platser till. Skillnader mellan de olika myndighetskulturernas synsätt kan här
ha en avgörande betydelse. Det handlar om vilken utgångspunkt i synsättet man
har, dvs. om man ska placera deltagare där det finns lediga platser eller om man ska
se utifrån de behov som deltagarna har.

Regler
I styrgruppen har man även lite olika syn på om det finns regler som försvårar
samarbetet eller inte, men eftersom programmet finansieras med otraditionella
medel så underlättas samverkan mellan myndigheterna. Det handlar framför allt om
att tolka regler på ett sådant sätt att det går att hantera. Samverkan sker mellan både
statlig och kommunal nivå och ibland är också själva syftet i deras olika
verksamheter att det ska finnas vissa hinder.

I styrgruppen beskrivs samverkan oftast med utgångspunkt från ekonomisk
samverkan, där det kan vara problematiskt med vem som egentligen ska finansiera
vad.

Att försäkringskassans läkare och sjukskrivande läkare har olika bedömning av en
persons arbetsförmåga upplevs som ytterligare ett problem. Det påverkar per-
sonalen som arbetar i direktkontakt med deltagarna och deltagarna själva. Det kan
leda till en brist i tilltron till de bedömningar som skrivs av arbetsledarna som
arbetar i Plus-AMA programmet (funktionsutredning). Det grundar sig bland annat
i att bedömningen av vad som är arbetsförmåga varierar mellan olika myndigheter.

Styrgruppens representanter framhåller att i samverkan synliggörs de problem som
finns genom att olika myndigheter har olika regelverk. Synliggörandet leder till att
problemen blir möjliga att åtgärda och överbrygga. Det är också viktigt att
respektera olikheterna och samtidigt se till att de inte försvårar samverkan. Ett
problem är finansieringsfrågan när det till exempel inte finns mer resurser att
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placera fler personer i åtgärder mot slutet av året. Ytterligare exempel är när
pengarna för samverkan är slut och när det inte finns medel till nya projekt.
Lösningen kan då utgöras av att ordna finansiering via kommande års budget.

Samverkan med myndigheter som ej deltar i Plus-AMA
Samverkan med myndigheter som inte deltar i programmet har inte direkt på-
verkats av samverkan i Plus-AMA. Samarbetet med andra myndigheter beskrivs
som relativt litet. De som samverkar i programmet är främst de myndigheter som
tydligt arbetar och har ansvar för den aktuella målgruppen.

I intervjuerna problematiseras frågan om man ska ta in fler aktörer i samverkan.
Det framgår att det finns både för- och nackdelar med detta. En nackdel skulle
kunna utgöras av att samverkan blir otydlig genom att det kan leda till svårigheter
när det gäller att komma fram till beslut. Samverkan kan bli mer av en diskus-
sionsgrupp. Ett alternativ till att ta in fler aktörer i samverkan är att adjungera
berörda myndigheter utifrån enskilda deltagares behov. Det kan finnas behov av ett
utökat samarbete med till exempel ergonomicentrum och frivården i de fall då det
finns deltagare som har behov av deras kunskaper eller som tidigare har haft
kontakt med dem.

Landstinget nämns som exempel på en framtida samarbetspartner i fem av sex
intervjuer med styrgruppen. Främst handlar det om arbetsterapeut, sjukgymnast och
psykolog. Även samarbete med till exempel distriktsläkare tas upp och det är den
medicinska kompetensen som efterfrågas. Här problematiseras också frågan om
innehållet i funktionsutredningarna utifrån myndigheters olika organisationer och
behov. Behövs det medicinsk bedömning i funktionsutredningarna? och behöver
försäkringskassan medicinska bedömningar för sina beslut?

Förträningen har från början av år 2000 tillgång till arbetsterapeut och psykolog via
AMI. Man beskriver att ett mål är att kunna ha någon person med dessa kom-
petenser kopplade som en naturlig dels i verksamheten på förträningen. Det finns
annars en risk att deltagarna inte vågar tala med till exempel en psykolog, trots
stora behov.

Det efterfrågas också ett närmare samarbete med försäkringskassans läkare och det
gäller främst de deltagare som genomgått programmet eller avbrutit det på grund
av medicinska hinder. Frågan som ställs är om ett utökat samarbete med medicinsk
personal kan leda till att dessa deltagare kan få en funktionsutredning när de
avbryter programmet?
I en intervju framkommer det att samarbetet med psykiatrin via Arbetsdax håller på
att utvecklas. När detta samarbete har utvecklats kan det leda till att fler deltagare
kan rekryteras till programmet via Arbetsdax.

Plus-AMA´s påverkan på deltagarna
Deltagarna i styrgruppen deltar inte direkt i det vardagliga arbetet, utan de har det
övergripande ansvaret för verksamheten. Det innebär att programmets direkta
påverkan på arbetet med deltagarna inte här kan preciseras. Målet för Plus-AMA



Centrum för Välfärdsforskning

73

beskrivs tydligt i intervjuerna med styrgruppen. Det handlar om att gemensamt
kunna hjälpa den gemensamma målgruppen för programmet.

Plus-AMA ger en möjlighet att stödja personer som tidigare misslyckats i
arbetsmarknadsåtgärder. Det handlar bland annat om att deltagarna får möjlighet
till en mjuk start i förträningen, vilket i sin tur ger möjlighet att analysera vad det är
som har gått fel och därmed kan deltagarna hjälpas på ett bättre sätt.

Programmet ger tätare kontakter mellan myndigheter och deltagare och ger
möjlighet att kunna se deltagarna i en reell miljö. På detta sätt kan man komma
underfund med talanger och förutsättningar hos deltagarna.

En första fråga som kan ställas är om det finns en gemensam syn mellan
myndigheterna avseende den grupp deltagare som programmet ska arbeta med?
Resultaten från intervjuerna visar på en samsyn där målgruppen är människor som
kan kategoriseras som yrkesobestämda och som under en lång tid har varit utan
arbete. Denna målgrupp kan ha många olika problem. Det kan röra sig om sociala,
psykiska, medicinska eller tidigare drogproblem. Centralt är att målgruppen inte
bör vara i en akut behandlingssituation eller ha ett mer omfattande stödbehov.
Programmet riktar sig inte heller till den grupp människor som har en hand-
lingsplan och där det saknas kompetenshöjning eller praktik, utan programmet
handlar om yrkesrehabilitering.

Ett utvecklingsområde som lyfts fram i flera av intervjuerna är vad som händer
med deltagarna efter det att de har gått igenom hela programmet. Programmet
handlar om rehabilitering och utredning för att komma fram till deltagarnas behov.
Slutsatsen i funktionsutredningen kan till exempel vara att deltagaren är i behov av
en OSA-plats. Idag finns dock inga lediga OSA-platser, vilket leder till att
deltagaren efter programmet återgår till att vara hemma utan åtgärd.

Det framkommer också i intervjuerna med rekryteringsgruppen att det är viktigt att
vara tydlig från början och inte "lova guld och gröna ängar". Det går inte att
garantera ett arbete eller ett skyddat arbete efter programmet, däremot kan man
garantera att deltagarna blir utredda på ett bra sätt och att de själva kommer att veta
var de står och vad de kan satsa på framöver.

Deltagare som ej passar i programmet
Av intervjuerna framgår det att deltagare som inte varit drogfria i 6 månader kan
vara en grupp som inte är lämpliga i programmet, eftersom det handlar om
yrkesrehabilitering och inte om missbruksrehabilitering. De berörda aktörerna i
programmet ha dock ha olika syn på hur lång tid en person ska ha varit drogfri
innan de kan starta i programmet.

För att deltagarnas ska kunna yrkesrehabiliteras är det viktigt att det inte fattas
alltför mycket basfundament i deras tillvaro. De bör till exempel ha bostad, annars
är risken stor för ett misslyckande.
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Deltagare som passar i programmet
En ny grupp som tidigare inte har funnits i AMA´s verksamhet är deltagare med
svår värk. Dessa människor har som regel varit sjukskrivna tidigare och har då inte
fått ta del av denna typ av verksamhet. försäkringskassans representant beskriver
att de personer som har problem med rörelseapparaten är en viktig målgrupp för
programmet.

Den största målgruppen för programmet är personer som under lång tid stått
utanför arbetsmarknaden, dvs. människor som är anmälda som arbetssökande på
Arbetsförmedlingen men som inte kunnat ta emot erbjudanden om jobb eller
utbildning. Man menar att dessa människor har ett stort behov av rehabilitering,
eftersom de tidigare kan ha deltagit i arbetsmarknadspolitiska åtgärder utan inne-
håll av rehabilitering. Det kan till exempel handla om läs- och skrivsvårigheter,
fysiska och medicinska orsaker till misslyckandena på arbetsmarknaden. I pro-
grammet kan problemen analyseras och rehabiliteras och det kan också konstateras
om det behövs någon mer form av medicinsk rehabilitering.

När det gäller huruvida personer med psykiska funktionshinder är lämpliga i
programmet framkommer lite olika syn inom styrgruppen; dels att dessa utgör en
grupp som är lämpliga i programmet när de är färdigbehandlade, och dels att det
finns andra program som skulle kunna passa dessa individer bättre.

Plus-AMA´s påverkan på arbetet som arbetsledare/handläggare
På handläggarnivån är det flera i styrgruppen som anser att samverkan mellan
myndigheterna behöver utvecklas ytterligare. Arbetsledarna samordnar verksam-
heten i Plus-AMA och arbetar med en helhetssyn på deltagarna. De försöker hjälpa
deltagarna när det gäller vardagsproblem så att de bättre kan koncentrerar sig på sin
arbetsförmåga. Genom samverkan och insynen i varandras arbeten har arbetslinjen
blivit mer tydlig i rehabiliteringsarbetet. Det finns mycket kvar att göra, men
arbetet har påbörjats och det är en process som tar sin tid.

Ytterligare av vikt för arbetet i programmen är att få till stånd ett jämställt möte
mellan myndigheter och deltagare. Det kan lätt bli så att arbetsledarna står och talar
om vad som ska göras. I programmet försöker arbetsledarna istället utgå ifrån vad
deltagarna vill. I förträningen presenteras ett utbud av olika aktiviteter och deltag-
arna kan ta ställning till vad de själva vill göra. Om deltagarna är osäkra på detta
har man som policy att det är bättre att vänta tills deltagarna är mogna för att själva
kunna ta ett sådant initiativ. Genom egna initiativ blir deltagarna i förlängningen
lite "kaxigare" och får lättare att tala för sig. Därmed läggs också fokus på vad
deltagarna kan och inte på deras sjukbilder.

En konsekvens av samarbetet mellan de olika aktörerna är att arbetsledarnas och
handläggarnas olika kompetenser blivit tydligare och det finns större möjlighet att
delge varandra det man är bra på. Handledarna är till exempel mer vana att "pusha"
folk och kan därmed ge arbetsledarna stöd i att se till att människor inte blir kvar i
åtgärden utan utvecklas och går vidare. För arbetsledarna kan detta vara
problematiskt eftersom de arbetar i så nära kontakt med deltagarna, och "det är ett
tufft jobb med människor som har det besvärligt." För att stödja arbetsledarna
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poängterar representanterna i styrgruppen att dessa kan behöva mer handledning i
sitt arbete.

Att sträva mot, utvecklingsförslag
I intervjuerna med styrgruppen framkommer flera framtidsvisioner. Det handlar till
exempel om att arbetssättet inom Plus-AMA i princip ska gälla alla kommuner och
verksamheter som arbetar med den här typen av problematik. Ytterligare ett exem-
pel är att alla som har någon form av större besvär och saknar arbete skulle kunna
få möjlighet att delta i Plus-AMA.

Genom att aktörerna inom de olika myndigheterna fortsätter arbetet med att närma
sig varandras kulturer får de en ökad förståelse för varandras arbete. Det handlar
inte bara om förhållningssätt utan även om att arbeta fram en gemensam arbets-
kultur. Det är ett arbete som måste fortgå eftersom det kommer nya handläggare
och nya situationer hela tiden.

Vi sitter med var sin myndighetskultur och försöker närma oss varandras
kulturer. Förstå varandra varför vi har si eller så, att vi inte sitter och kanske
munhuggs med varann utan ha förståelse, det tycker jag är viktigt, då tror
jag att vi når långt om vi kan det.

Ett utvecklingsområde som tas upp är själva dialogen mellan remitterande hand-
läggare och den som utför själva aktiviteten under tiden som deltagarna går i pro-
grammet. Det kan utmynna i en mer fortlöpande dialog och ett utvecklat samspel
under tiden fram till att deltagaren avslutar programmet.

I en av intervjuerna framförs en önskan om en gemensam "pengapåse" i pro-
grammet som skulle kunna underlätta ett tydligare gemensamt ansvar där pengarna
kan disponeras mera fritt.

Rekryteringsgruppen
Detta avsnitt baseras på intervjuer med rekryteringsgruppens samtliga fem repre-
sentanter, dvs. två representanter från arbetsmarknadsinstitutet, en från försäk-
ringskassan, en från Eskilstuna kommuns arbetsmarknadsavdelning och en från
avdelningen för arbete och försörjning.

Samverkan mellan medverkande myndigheter
Erfarenheterna av programmet är positiva bland rekryteringsgruppens represen-
tanter. Kontakten med försäkringskassan har blivit bättre och man vet idag vem
man ska tala med. Samverkan för med sig ett merarbete samtidigt som det ger ny
kunskap. "…man vet mer vad de står för än innan man samverkade på det här
viset." Samverkan ger också en större kunskap för alla som arbetar inom de sam-
verkande myndigheterna. Eftersom det är olika myndigheter som samverkar finns
det lite olika bedömningar, men i programmet ges möjlighet att ta del av varandras
erfarenheter och att direkt kunna fråga vad olika bedömningar står för, till exempel
AMI´s olika handikappkoder. Det leder också till en intern diskussion inom
myndigheten med frågor om Plus-AMA och om en person passar att delta i pro-
grammet eller ej.
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Ett problem som en person i rekryteringsgruppen beskriver är att det tar för lång tid
i väntan på att deltagarna i programmet ska kunna starta på förträningen. Det
medför att arbetsförmedlingen anvisar direkt till försörjningsstöd. Det leder i sin tur
till att personer får starta i en åtgärd inom kommunen utan att först genomgå
förträningen och personer som egentligen skulle behöva en funktionsutredning får
inte denna möjlighet, vilket är olyckligt. En orsak till att en person inte kan vänta
på att det ska bli en ledig plats i Plus-AMA är att de riskerar att bli utstämplade. Då
får arbetsförmedlingen se till att de får starta i en arbetsmarknadsåtgärd. För att
motverka detta är en tanke att även kunna rekrytera personer till programmet som
har påbörjat en vanlig arbetsmarknadsåtgärd inom AMA. På så sätt skulle de också
få en ordentlig utredning. En längre väntetid kan också påverka deltagarna negativt
och särskilt bland de som ser fram emot att få starta i programmet.

Informationen mellan myndigheter har generellt blivit bättre genom Plus-AMA och
via kartläggning ges information om deltagarna. Det kan röra sig om en eventuellt
påbörjad handlingsplan eller frågeställningar som behöver besvaras om deltagarna.
Detta ger ett underlag till arbetsledarna så att de vet vad de ska undersöka i
funktionsutredningen. Tidigare fanns inte denna information om deltagarna när de
startade på AMA´s arbetsplatser. Arbetsledarna fick då börja från början med att ta
reda på varje persons behov, vilket kunde ta lång tid. Det kunde innebära att
orsaker till en persons begränsningar på arbetsmarknaden upptäcktes först mot
slutet av tiden i åtgärden.

Det har inte varit några problem med sekretessen mellan de samverkande
myndigheterna. I en intervju beskrivs att deltagarna tillfrågas om de vill delta i
programmet och att det innebär att de andra myndigheterna får del av den
information som finns om deltagaren. Det är inte någon deltagare som har nekat till
att informera de andra myndigheterna i Plus-AMA. En del säger "Jaha, nu vad bra,
äntligen."

Till skillnad från tidigare ges deltagarna i Plus-AMA en möjlighet till en mjukstart
i förträningen. Det är speciellt viktigt för de som har varit borta från arbetslivet
under en längre tid. När deltagarna går i förträningen får rekryteringsgruppen infor-
mation om hur det går för deltagarna. En av de intervjuade beskriver att när del-
tagarna påbörjar funktionsutredningen är det AMI som besitter informationen
eftersom det är de som gör utredningen.41

För de deltagare som börjar direkt i en funktionsutredning fungerar oftast första
arbetsplatsen mycket bra. Det leder till att de vill vara kvar på samma arbetsplats
där de känner sig trygga och har fått arbetskamrater. Samtidigt är tanken att de ska
prova på olika arbetsplatser för att generera en heltäckande bild över både
arbetshinder och förutsättningar. Om man från början gör klart för deltagarna att
syftet med verksamheten är att de ska pröva olika arbeten, så bör det bli lättare att
få dem att byta arbetsplats.

                                                
41 Funktionsutredningen skrivs av arbetsledarna i Plus-AMA.
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Genom samverkan har rekryteringsgruppen blivit bättre på att placera deltagarna
rätt. Ärende (kommande deltagare) diskuteras i gruppen och det kan hända att den
rekryterande myndigheten från början haft en viss uppfattning om var i
programmet en person passar, till exempel direkt i funktionsutredning. Men efter
frågor och förtydligande så kommer rekryteringsgruppen gemensamt fram till var i
programmet personen ska placeras. Detta sker i överenskommelse med den rekryte-
rande myndigheten. Det finns ärenden där det är svårt för rekryteringsgruppen att
bedöma vilken ingång som är bäst och då finns det en flexibilitet som ger
deltagaren möjlighet att byta startverksamhet.

Att det blir någon form av avslut för de som går i programmet är viktigt. När en
deltagare har gått i Plus-AMA ska det vara klart vilka behov och vilka förut-
sättningar det finns för deltagaren. Om avslutet är sjukbidrag eller förtidspension så
innebär det en bekräftelse att personen inte kan stå till arbetsmarknadens förfog-
ande. Representanter i rekryteringsgruppen beskriver att det är frustrerande när det
inte går att komma fram till en avslutning för någon av deltagarna. Det är besvärligt
för de som arbetar i programmet och ännu besvärligare för deltagarna om de efter
genomgånget program stannar i en rekommendation om åtgärd, men att det inte
finns någon möjlighet att genomföra rekommendationen på grund av avsaknaden
av lediga platser.

Plus-AMA och samverkan befinner sig i en kontinuerlig utvecklingsprocess där det
alltid finns nya steg att ta för samverkan och för att deltagarna ska få en bättre ut-
redning.

Regler
När det gäller regler tas även här frågan upp om de olika myndigheternas be-
dömning av arbetsförmåga eller arbetsoförmåga kopplat till begreppet anställnings-
barhet. Tillsammans i samverkan kan de samverkande myndigheterna arbeta för att
komma överens om en gemensam bedömning.

Försäkringskassans regler upplevs ibland som tuffa när de måste vara medicinskt
grundade. Det gäller speciellt när man ser att deltagarna inte ens klarar av lättare
arbeten. Även försäkringskassan själva beskriver sina egna regler som väldigt
strikta eftersom det i deras bedömningar enbart handlar om medicinska nedsätt-
ningar i arbetsförmågan. Samtidigt beskriver man att det finns en medvetenhet om
att det är många olika saker som kan hindra människor från arbete.

Gemensam syn
Utgångspunkten är individens behov och möjligheter som ständigt måste beaktas
för att det ska bli någon rehabilitering för personen. Det centrala som rek-
ryteringsgruppens representanter lyfter fram är att det är individen som ska stå i
centrum.

Myndighetssamverkan för att hitta en gemensam grund har kommit en bra bit på
väg. Samarbetet gör att de samverkande myndigheterna blir ett team och det be-
höver också finnas motsättningar som kan diskuteras för att arbetet ska utvecklas.
Det är inte lätta ärenden (deltagare) som Plus-AMA arbetar med och många
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problem får lösas allt eftersom de dyker upp. Genom direktkontakten mellan
myndigheterna i programmet växer det fram gemensamma värderingar och förhåll-
ningssätt om hur man ska bemöta människor. Det medför också att myndigheterna i
Plus-AMA kan tänja något på reglerna för att göra det så rätt som möjligt för alla
inblandade. Det finns dock handläggare som har kvar sina tidigare förhållningssätt
och sitter fast i dem, speciellt bland de som inte befinner sig nära samverkanspro-
jektet.

Samverkan med myndigheter som ej deltar i Plus-AMA
I likhet med styrgruppen beskriver rekryteringsgruppen att landstinget skulle kunna
vara en ytterligare samverkanspartner i Plus-AMA. En sådan samverkan skulle
också kunna ge läkare och vårdpersonal möjlighet att se hur en person fungerar i
"verkligheten", vilket skulle kunna underlätta bedömningar av personers arbetsför-
måga. De intervjuade beskriver att ett samarbete med medicinskt skolad personal
skulle kunna tillföra programmet en ytterligare dimension, men ett utökat sam-
arbete med landstinget ses inte som nödvändigt för alla deltagare utan skulle kunna
ske utifrån de olika deltagarnas behov.

Frågan om det ska vara med en medicinsk bedömning eller ej i Plus-AMA prob-
lematiseras ytterligare i följande citat.

Kan man testa det lite mera ja medicinskt men det kanske inte skall ligga i
programmet, eller så ska det ligga i programmet så man får en bättre bild.
Jag vet inte. Det är bara tankar.

Olika former för samarbete med sjukskrivande läkare är något som också efter-
frågas. En tydlig skiljelinje poängteras i en av intervjuerna mellan behandling och
funktionsutredning genom att programmet till exempel inte behandlar pågående
missbruk.

Samverkan i Plus-AMA kan generellt påverkas av förändringar i de samverkande
myndigheternas organisationer. Tidigare köptes till exempel platser i AMA från
olika myndigheter. Det skedde då ett direktintag, vilket det inte gör idag. I några
intervjuer framkommer också uppfattningar om att samverkan med andra myndig-
heter inte har påverkats av programmet.

Plus-AMA´s påverkan på deltagarna
Deltagarnas val av arbetsplats för funktionsutredning är bundna till de traditionellt
manliga och kvinnliga arbetsplatserna. Kvinnor väljer till exempel textil, restaurang
och Café, medan det inte är någon man som har valt textil eller sömnad.
De som deltar i Plus-AMA är samma kategori av människor som tidigare gick i
AMA’s verksamhet. I programmet får deltagare den tid som de behöver, medan de
i vanliga åtgärder oftast från början deltar utifrån en bestämd tidsram. Det är också
positivt för deltagarna att de kan välja mellan olika verksamheter. Deltagarna får
möjlighet att göra studiebesök för att sedan bedöma vilken verksamhet de tror ska
passa dem bäst.
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I fortsättningen bör också sammansättningen av personer ses över så att den blir så
bra som möjligt. Det innebär att rekryteringen inte alltid ska gå strikt efter kön utan
hänsyn bör tas till gruppsammansättningen.

Det tar oftast längre tid för deltagarna att genomföra programmet än vad som
antogs vid starten. Det har lett till att det har bildats en lång kö till programmet,
vilket medför att verksamheten inte blir tillgänglig om handläggarna inte lyfter
fram ärenden (personer) som skulle kunna passa i programmet.

Positivt för programmet är dess flexibilitet och att det ger möjlighet till en lugnare
start. Det är till exempel bra för de med medicinska handikapp att få pröva sig fram
om de orkar arbeta två, fyra timmar eller mer. Den vanligaste orsaken till att
deltagare misslyckas i programmet är sociala problem, till exempel att det finns
missbruk med i bilden.

Deltagare som ej passar i programmet
Rekryteringsgruppen beskriver att de som är inne i någon form av aktivt missbruk
inte är lämpliga för Plus-AMA och att det finns andra verksamheter för de med
psykiska handikapp som oftast passar bättre. Plus-AMA är inte heller en lyckad
lösning för de som tidigare var omsorgstagare och som behöver någon form av
sysselsättning.

Deltagare som passar i programmet
I princip är programmet tänkt för dom som har någon form av handikapp. En grupp
som programmet är speciellt bra för är personer med socialmedicinska problem.
Det är också en övervägande del manliga deltagare i programmet, vilket kan bero
på att det finns fler verksamheter för kvinnor, till exempel Gaia. Det är också
positivt att det inte är någon direkt åldersgräns i programmet utan alla kan få prova.

Plus-AMA´s påverkan på arbetet som arbetsledare/handläggare
Representanter i rekryteringsgruppen beskriver att arbetet på förträningen är
mycket ansträngande. Det innebär att kontinuerligt arbeta med människor som är i
en komplicerad situation. Det förekommer också kulturkrockar mellan de deltag-
ande myndigheterna.

Men jag upplever att det förändras över tiden. Att den här önskan att hjälpas
åt förstärks när vi sitter tillsamman där tror jag det är en stor skillnad.

Det kommer nya representanter för de olika myndigheterna hela tiden. Det innebär
att man ibland får backa flera steg för att alla ska "vara med på vagnen". Alla hand-
läggare inom de samverkande myndigheterna känner inte till Plus-AMA och det
kommer frågor från de som inte direkt arbetar med programmet. Det kan till
exempel handla om frågor rörande vilken åtgärd som kan vara lämplig för en per-
son eller vad Plus-AMA innebär.

Att sträva mot, utvecklingsförslag
Många av deltagarna växer under sin tid i programmet, men ett problem är vad som
händer med deltagarna efter avslutningen. Det ligger dock inte under programmets
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ansvar eftersom arbetet handlar om rehabilitering. Frågan har dock diskuteras om
det kan skapas någon form av sysselsättning för den aktuella gruppen efter
programmet.

AMA´s verksamheter behöver ses över så att det finns arbetsplatser som passar den
aktuella målgruppen i programmet. Det är till exempel större efterfrågan på inne-
verksamheter och lättare arbeten som inte är så fysiskt tunga. Verksamheter som
förträningen kan också behöva utökas så att fler deltagare kan starta.

En annan aspekt utanför programmet som tas upp i intervjuerna är frågan om vem
som bör besluta om OSA-platser. Både idag och tidigare har det varit en enda
myndighet som är/var ansvarig. Man menar att frågan istället borde tas upp i en
gemensam grupp mellan myndigheterna som motsvarar rekryteringsgruppen.

En framtidsvision är att alla de samverkande myndigheternas skulle ha alla rehabi-
literingspengar gemensamt. På så sätt skulle varje deltagare kunna följas mer konti-
nuerligt av alla de samverkande myndigheterna.

Arbetsledare
Detta avsnitt baseras på intervjuer med sex arbetsledare (inklusive handledarna på
förträningen). Arbetsledarna arbetar med förträning och i funktionsutredning (dvs.
på AMA´s olika arbetsplatser). De har ofta daglig kontakt med sina deltagare. Fyra
arbetsledare har deltagare från Plus-AMA, men även många andra som de är
arbetsledare för, till exempel personer som har OSA eller andra arbetsmarknads-
åtgärder i kommunen. Förträningens personal arbetar enbart med deltagare i Plus-
AMA. De är även adjungerade till styr- och rekryteringsgruppen.

Samverkan mellan medverkande myndigheter
Alla arbetsledare beskriver att samverkan mellan myndigheterna i programmet
fungerar bra. Samarbetet med AMI har kommit långt eftersom programmet ersätter
den tidigare ”praon” (praktisk arbetslivsorientering) på AMI och det tvingade fram
ett samarbete redan från början. En av arbetsledarna beskriver dock att de inte har
så många direkta kontakter med någon av de samverkande myndigheterna i pro-
grammet.

Nej, vi har inte så mycket med andra myndigheter att göra. Utan det är så att
vi kan gå den närmaste vägen. Den vi pratar med är Torsten Karlsson. Där
har ju vi dialogen. Det är han som sköter den vidare.

Andra arbetsledare beskriver att kontakt tas direkt med handläggaren för respektive
deltagare när det behövs. Kontakterna har också blivit bättre genom att handläggar-
na efterfrågar respons från arbetsledarna och tvärt om. De tillfällen då arbetsledarna
tar kontakt med handläggarna är till exempel när en deltagare har varit borta,
ogiltig frånvaro, när det inte går framåt och när arbetsledaren ser att det inte finns
någon arbetsförmåga. För att komma vidare kallas det också till flerpartsmöten. Det
är arbetsledare som efterfrågar fler kontakter med handläggare på myndigheterna.
Det handlar om fler besök och kontakt mellan handläggare och deltagare, till
exempel en uppföljning när deltagaren gått två veckor i funktionsutredningen.
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Innan programmet etablerades var det arbetsamt. Det var då viktigt att bli godkänd
av alla de deltagande myndigheterna. Det finns också en risk för positionsbevak-
ning med frågor om varför man inte har lyckats med en viss deltagare. Arbets-
ledarna som träffar deltagarna dagligen kan ha en annan uppfattning om deltagar-
nas arbetsförmåga än handläggaren på respektive myndighet. Det finns fortfarande
ett problem med att respektera bedömningarna från programmet. Ett exempel är när
arbetsledarna bedömer att en person inte har tillräcklig arbetsförmåga för att gå
vidare till funktionsutredning eller till ytterligare arbetsplatser och trots detta fattas
det beslut om att deltagaren ska gå vidare, vilket i flera fall leder till att deltagaren
inte klarar av det.

När deltagare ska gå från förträningen till funktionsutredning görs studiebesök och
arbetsledaren på respektive arbetsplats får berätta om sin verksamhet för dessa del-
tagare. En del av deltagarna hamnar i en funktionsutredning där det fungerar bra
från början - andra inte. När deltagarna ska gå vidare till en andra arbetsplats är det
viktigt att se vad de har gjort på den första arbetsplatsen så att deltagarna fortsätter
att utvecklas. Om en deltagare till exempel har konstnärliga anlag bör den andra
arbetsplasten kunna stimulera detta, vilket inte alltid görs idag.

Regler
Ersättningar och regler kan vara ett problem i det praktiska arbetet med deltagarna.
Det kan till exempel bli ett glapp för deltagare som har a-kassa när de ska börja på
funktionsutredning med utbildningsbidrag som ersättningen. A-kassa betalas ut var
14 dag och utbildningsbidrag månadsvis och det medför att en person kan bli
tvungen att leva på 14 dagars ersättning i en månad. Denna grupp har oftast inte
några marginaler och blir då tvungna att söka försörjningsstöd. Det är också
olyckligt när en person som inte tidigare behövt söka försörjningsstöd blir tvungen
att göra det när han/hon går i rehabilitering. När deltagarna oroar sig för ekonomin
tas mycket energi från det som de ska göra i programmet. De blir splittrade och det
medför att det blir svårare att göra ett noggrant arbete.

En fråga om regler som tas upp även här är bedömningen av arbetsförmåga. Många
av de som kommer till programmet har varit under utredning i flera år och där det
inte har blivit någon långsiktig lösning för personen. Det finns deltagare som be-
döms ha en arbetsförmåga omfattande till exempel halvtid, men som har svårt att
delta förträningen under två timmar per dag. Därutöver finns det arbetsledare som
upplever att det inte är några problem med myndigheternas olika regler.

Gemensam syn
Arbetsledarna har deltagit i flera olika gemensamma utbildningar där det har
diskuterats olika förhållningssätt. Att alla ska ha samma grund är ett mycket högt
mål och där har de samverkande myndigheterna kommit en bit på väg samtidigt
som man upplever att det fortfarande finns stora skillnader. Orsaken till de stora
skillnader beror på de olika myndighetskulturerna.
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För att överbrygga olikheter så lyfts problemen fram på gemensamma träffar vilket
utmynnar i klargöranden och information hur man jobbar och vilka förväntningar
som finns. Det är en öppen diskussion och dialog som förs.

De gemensamma utbildningarna har också inneburit att man har kommit närmare
varandra och att man kan "tala varandras språk". Det ökar förståelsen för hur man
bedömer och utreder personer utifrån olika handikapp, psykosociala handikapp
eller andra arbetshinder. Problemen kan bestå av att man har olika förhållande till
deltagarna. Arbetsledare har daglig kontakt med deltagarna till skillnad från
handläggarna på de olika myndigheterna som har en mer sporadisk kontakt.

Samverkan med myndigheter som ej deltar i Plus-AMA
Även arbetsledarna tar upp landstinget och medicinskt skolad personal som lämp-
liga samverkanspartners för Plus-AMA. Eftersom bedömningen ses som något av
en "slutbedömning" av en människa, dvs. om det är fråga om en fortsättning i
arbetslivet eller en sjukpensionering så skulle ett sådant samarbete kunna underlätta
bedömningarna. Representanterna beskriver också en problematik med hänvisning
till att behandlande läkare och försäkringsläkare ofta har skilda synsätt när det
gäller människors arbetsförmåga. Detta leder till olika bedömningar för många
människor i den aktuella målgruppen. Man menar vidare att även psykolog och
arbetsterapeut är viktiga tillgångar för att få större "tryck" på bedömningarna.

Det finns andra representanter som anser att det inte finns ett behov av ökat sam-
arbete, utan dessa tycker att samverkan fungerar bra. Ytterligare en uppfattning
som framkom i intervjuerna är att samarbetet med andra, utanför programmet, inte
har varit så bra, vilket gör det svårt att uttala sig om det finns några ytterligare
behov.

Plus-AMA´s påverkan på deltagarna
Hur det går för deltagarna varierar. En del är trasiga och mår dåligt. De provar på,
men redan efter 2-3 veckor ser man att det inte fungerar så bra för dessa deltagare.
För andra går det utmärkt, det syns hur de växer och utvecklas i programmet. Efter
en tid på funktionsutredningen blir deltagarna som regel trygga och får kompisar.
Dessutom har deltagarna en daglig och nära kontakt med arbetsledarna.

Dom kommer ju med sina problem och dom vill att vi skall lösa dom åt dom,
fast dom där problemen har dom haft med sig innan vi fanns och då har dom
kunnat lösa dom själva, men nu finns vi här och då kommer dom. …sen
tycker väl dom också många gånger att dom inte blir behandlade på ett
mänskligt sätt när dom har kontakt med myndigheterna och ringer vi då när
vi tar kontakt med dom så går det bättre.

Det är ett problem när deltagare inte är motiverade att gå i programmet. Det är
främst ungdomar som det är svårt att få igång. De har aldrig haft ett arbete och
hamnar direkt efter avslutad skolgång i ett bidragsberoende. Det är viktigt att i
dessa lägen ställa krav. Andra deltagare som startar i Plus-AMA har ofta varit
utanför arbetsmarknaden under en lång tid, vilket gör att de har svårt att komma
tillbaka. Arbetsledarna försöker påverka dessa så att de till exempel påbörjar
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studier i något ämne som matematik, svenska eller engelska. Det är dock svårt att
få deltagarna i Plus-AMA motiverade och det underlättar inte heller att deltagarna
inte får någon högre ersättning när de deltar i programmet i jämförelse med när de
endast varit hemma.

Det är en lång väntetid till programmet, vilket påverkar deltagarna på olika sätt,
utifrån om de har varit tvingade till programmet eller om de själva efterfrågat att få
komma dit. De som är tvingade menar att det har varit skönt med en väntetid
samtidigt som de som efterfrågat programmet ringer och undrar när de får börja.

Skillnaden mellan män och kvinnor i programmet utgörs av att kvinnor är mer
öppna för att prova fler saker jämfört med männen. En annan skillnad är att det
finns fler kvinnor i programmet med värkproblematik och fler män med tidigare
missbruksproblem.

Det är ett bekymmer för vissa deltagare när de ska gå vidare till ytterligare funk-
tionsutredningar efter den första utredningen. "Rätt som det är vill de flytta på
honom och det gjorde de också… han mådde jättedåligt psykiskt så han fick kom-
ma tillbaka efter en vecka". För en del deltagare fungerar det bra att gå vidare och
prova på nya arbetsplatser, men för andra fungerar det inte alls. Det är också olyck-
ligt att när det inte fungerar på den nästkommande arbetsplatsen så finns ingen
möjlighet för deltagaren att få komma tillbaka till den arbetsplats där det fungerade.

Deltagare som ej passar i programmet
Deltagare som det har varit svårt att ta emot är de med kraftigt reducerad syn då det
finns få arbetsuppgifter inom programmet som de kan klara av.

Deltagare som passar i programmet
I stort sett vem som helst som har svårt att komma igång kan passa i programmet.
Det är ofta sociala problem som får folk att tappa självförtroendet. De kan i vissa
fall behöva stärkas innan de börjar Plus-AMA - om inte förträningen räcker så kan
någon form av terapi vara aktuell.

Plus-AMA´s påverkan på arbetet som arbetsledare
En fråga som flera av arbetsledarna tar upp i intervjuerna rör deltagarnas
obestämda tid som de har på de olika arbetsplatserna. Detta skapar onödig oro för
deltagarna och försvårar planeringen på arbetsplatserna. Man efterfrågar alltså en
större framförhållning angående den tid som deltagarna ska vara på respektive
arbetsplats. Det handlar inte om att man från början vet hur lång tid som varje
individ behöver, men efter en viss introduktionstid bör en förnyad kontakt tas för
beslut om förlängning eller lämplig arbetsplats som deltagaren ska gå vidare till.
Det finns uttalat i programmet att om inget annat meddelas efter de fyra eller åtta
första veckorna så fortsätter deltagaren på samma arbetsplats, men det skulle kunna
vara bättre med en bestämd tidsperiod där också fortsättningen är förutbestämd. Ett
exempel på detta är att redan efter 1,5 vecka i funktionsutredningen skulle det
beslutas om fortsättningen.
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Deltagarna behöver också olika tid på sig för att lära sig arbetet på de olika
arbetsplatserna. Efter ungefär fyra veckor på paketeringen kan oftast deltagaren
arbetet och utvecklas därmed inte mer. Däremot på snickeriverkstaden kan det be-
hövas mycket längre tid för deltagaren att lära sig arbetet och för att arbetsledarna
ska få möjlighet att kunna se vilka moment i arbetet som deltagarna klarar av. I
intervjuerna framkom förslag om att olika arbetsplatser tilldelas olika tid baserat på
hur lång tid det tar för deltagaren att komma in i arbetet på respektive arbetsplats.

Arbetsledarna menar att de deltagare som kommer till funktionsutredning via
förträningen oftast har lärt sig att passa tider och att jobba, vilket underlättar för
arbetsledarna i funktionsutredningen. Man framhåller också att genom förträningen
får deltagarna bra sociala förutsättningar. För de deltagare som kommer direkt till
funktionsutredningen kan förutsättningarna vara något sämre för att komma igång
jämfört med de som har startat i förträningen. Arbetsledarnas förutsättningar har
dock förbättrats genom att de vet lite mer om deltagarna som kommer än vad de
tidigare gjort. Denna information behöver inte baseras på personens livshistoria
utan det är tillräckligt med vilka särskilda förutsättningar som arbetsledarna be-
höver vara observanta på. Innan programmet startade trodde en del av arbetsledarna
att deltagarna skulle utgöra en mer problematisk målgrupp än de var vana vid.

För att deltagarna lättare ska kunna koncentrera sig på arbetsuppgifterna i funk-
tionsutredningen, tillämpas på en arbetsplats, ett arbetssätt som går ut på att prata
med deltagarna enskilt en gång i veckan. Det används för att kunna lugna
deltagarna och för att de ska kunna tänka på annat än personliga problem.
Ytterligare ett arbetssätt som beskrivs är att ordna samhällsinformation med bland
annat studiebesök under tiden som deltagarna går i funktionsutredning, eftersom
många deltagare har svårt att själva söka och få reda på viktig samhällsinformation.

Arbetsledarna anser att deltagarna som börjat på förträningen har varit i sämre
skick än vad som antogs från början. Tanken var att de skulle delta i förträningen
under två till tio veckor, men många kräver betydligt längre tid för att bygga upp
sitt självförtroende och för att kunna klara av nästa steg i Plus-AMA. Ibland får
deltagarna i förträningen gå vidare till funktionsutredningen trots att de inte är helt
mogna för detta.

Arbetsledarna skriver en funktionsutredning för deltagarna i Plus-AMA som
innehåller vad de klarat av i arbetet och hur de utvecklats. Denna beskrivning har
också utvecklats under tiden genom att diskussioner har förts om vilka frågor som
ska tas upp, hur de tolkas och vilka definitioner som ska användas. Några arbets-
ledare upplever svårigheter med att skriva så att innehållet tolkas på ett riktigt sätt,
men det har inte förekommit någon myndighetsrepresentant eller deltagare som
återkommit till arbetsledarna med frågor efter att utredningen lämnats. Alla de
arbetsledare som här intervjuats uppger att de brukar informera, fråga eller skriva
utredningen tillsammans med deltagaren.

Att sträva mot, utvecklingsförslag
Arbetsledarna upplever ett bekymmer med vad som händer med deltagarna efter
programmet. De konstaterar att det är skyddat arbete som gäller framöver för
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deltagarna, men det saknas platser. Det finns också deltagare som har varit hemma
under mycket lång tid innan de kommit igång med programmet på ett bra sätt, men
som nu går hemma igen. Ett annat problem utgörs av att när det kan konstateras att
deltagaren klarar av ett rörligt arbete fyra timmar per dag och att det samtidigt
saknas sådana arbeten på arbetsmarknaden. Då hjälper man inte personen ifråga
och detta skulle man behöva söka en lösning på.

Några arbetsledare efterfrågar också en uppföljning av vad som har hänt med indi-
viderna efter avslutat program. Det är inte statistik man är intresserad av utan vad
som har hänt med de som deltagit på respektive arbetsplats och var de så små-
ningom har hamnat.

Ett annat problem som en av arbetsledarna tar upp är att deltagare i åtgärder inte
har samma rättigheter som andra anställda. Det finns till exempel inte någon fack-
lig uppvaktning eller företagshälsovård (kommunhälsan) som riktar sig till den här
gruppen.

Deltagare
Detta avsnitt baseras på intervjuer med sex deltagare, som representerar olika typer
av giltiga och ogiltiga avslut Deltagarna har alltså olika erfarenheter av program-
met (se även bilaga 4). Hur deltagarnas attityder och bedömningar ser ut beror bl.a.
på hur de har rekryterats, på vilka villkor de har kommit in i programmet, hur de
har blivit bemötta och hur det har gått för dem. När det gäller samverkan så har
många deltagare svårt att bedöma samverkans betydelse för hur de blir bemötta och
behandlade. Deltagarna är av naturliga skäl främst intresserade av att verksamheten
fungerar för dem oberoende av om myndigheterna samverkar eller ej. Samverkan
är inte en fråga som de spontant tänker på. I avsnittet lyfts flera exempel fram som
på olika sätt beskriver deltagarnas upplevelser av programmet.

Deltagarnas mål
Endast en av de sex deltagarna hade ett eget mål med sitt deltagande i Plus-AMA.
Före programstarten var nästan alla oklara över vad det skulle innebära att vara
med i det nya Plus-AMA programmet. Några av deltagarna påpekar också att det
naturligtvis var svårt för handläggarna att beskriva innehållet i ett helt nytt pro-
gram, men att detta borde förändras med tiden. Den informationen om programmet
som deltagarna fick berodde på vilken myndighet och handläggare som hade
rekryterat dem till Plus-AMA. Flera av deltagarna betonar betydelsen av att ha
något att göra, att ge vardagen en struktur.

Förträning
Deltagare är genomgående positiva till förträningen, oberoende av om de har
avbrutit den eller ej. En viktig orsak till den positiva attityden är att det finns repre-
sentanter för myndigheterna med i bilden hela tiden – något som inte är vanligt vid
andra arbetsmarknadsåtgärder. De upplever att de har kunnat beskriva sin situation
för arbetsledarna och att de har fått en möjlighet att prova på olika verksamheter
utifrån sin speciella situation. En av deltagarna berättar att det var svårt att veta vad
man skulle aktivera sig med i början av förträningen, men att det blev lättare när
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man senare ordnade med mer material och fler sysselsättningar. Det var också posi-
tivt att deltagarna kunde påverka införskaffandet av material.

Studiebesöken på de olika arbetsplatserna inför funktionsutredningen upplevdes
som mycket positivt av deltagarna, eftersom de kunde se om det fanns någon
arbetsplats som skulle kunna passa dem

Funktionsutredning
Deltagarna var positiva till att de under funktionsutredningen fick arbeta i sin egen
takt och vid behov ta pauser. Det var något som man inte var van vid från andra
arbetsmarknadsåtgärder. Även om, som några deltagare påpekar, de kan klara av
kraven vid en funktionsutredning, så tvivlar de på att de kan klara sig i konkur-
rensen på den öppna arbetsmarknaden. Deras arbetshandikapp är naturligtvis ofta
ett hinder för dem när (och om) de söker arbete. De beskriver också att de kan ha
svårt att klara av det höga arbetstempo som idag råder på den öppna arbetsmarkna-
den. Varför, frågar de sig, ska en arbetsgivare anställa dem när de istället kan an-
ställa en person som är fullt frisk och arbetsför?

Myndighetssamverkan
Deltagarna hade svårt att bedöma vad myndighetssamverkan hade för betydelse för
dem. Några hade upplevt vissa förändringar i mötet med myndigheter. Tidigare var
det ingen som lyssnade på dem, men det gjorde arbetsledarna i Plus-AMA.

Ja, det mesta som jag reagerade på är att det inte är bara jag på min sida
förut har jag alltid känt så vid varje möte…Det kändes mer som de var på
min sida om man säger när vi satt och pratade.

En person tar upp ett exempel på bristande samverkan. Han hade tidigare deltagit i
en utbildning, men fick inte fortsätta efter 6 månader, dvs. när han hade fått nya
stämplingsdagar. Han upplevde det som bristande kommunikationen mellan myn-
digheterna.

Jag tycker att det är dåligt med myndigheterna, dom har ingen kontakt så där
fast dom har sagt att dom har kontakt mellan varandra…

Efterfrågas av deltagarna
Deltagarna vill få bättre information och få den i god tid. Frågor som ställs är bl.a.:
Hur länge får jag vara kvar i programmet? Vad kommer att hända efter avslutning-
en? När ska jag gå vidare till nästa delmoment? De upplever att de skulle behöva
veta detta tidigare för att kunna vara mer förberedda och att det är ett osäkerhets-
moment att inte ha kunskap om vad som händer inom den närmaste tiden.

AMI kunde gott ha kommit efter några veckor och liksom kanske lyssna vad
jag är intresserad av att fortsätta med, och så vidare, och visste jag inte det
så skulle dom kanske kunna upplysa mig om något.
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Avslutning
Några deltagare visste efter programmet mer om hur mycket de kan arbeta och
vilka arbeten de kan klara av. Andra deltagare visste redan innan programstart vad
de kunde klara av. Detta gäller främst två personer som inte gått igenom hela
programmet utan avbrutit förträningen, därför att deras hälsotillstånd försämrades.
Vid intervjutillfället var de sjukskrivna och väntade på en utredning vid ergono-
micentrum.

Ytterligare tre deltagarna väntade på besked om vad som skulle hända med dem.
För någon handlade det om vad som skulle ske efter en avslutad funktionsutred-
ning. För andra var det ett frågan om ett oönskat avbrott, som man inte visste vad
det skulle få för konsekvenser.

Sammanfattning och reflektioner
Inledningsvis är det viktigt att poängtera att alla de intervjuade har en positiv
inställning till programmet. Programmet har gett en bredare kunskap om varandras
verksamheter och det leder till att allas kunskaper bättre tas tillvara. Samverkan blir
tydligast för de som sitter i styr- eller rekryteringsgruppen där de olika myndighet-
erna träffas och går igenom problem eller framtida deltagare till programmet. Styr-
gruppen som tar upp finansieringsfrågor och som gemensamt beslutar om program-
met har den tydligaste bilden av samverkan. Att det finns en styrgrupp som kan
fatta ekonomiska beslut har varit viktigt. Det ger en möjlighet att omdelbart få be-
sked om förutsättningarna för programmet.

Samverkan
Försäkringskassan var inte med i samverkansprogrammet från början. I
intervjuerna efterfrågas i första hand försäkringskassans bedömningar för de som
inte klarat av programmet. Försäkringskassan är den myndighet som inte deltar i
det praktiska arbetet i funktionsutredningen och förträningen. Det är AMA´s
personal som arbetar på arbetsplatserna och i förträningen och dessutom har AMI
en anställd som arbetar i Plus-AMA med bedömningar och stöd till deltagare och
arbetsledare.

Svårigheter i samverkan uppstår när det kommer till praktiska beslut. När en del-
tagare till exempel avbryter programmet av olika skäl och mottagande myndigheter
beslutar om ytterligare utredningar. Frågan som ställs är: Vilket underlag krävs i
utredningarna för att deltagarna inte ska behöva ytterligare utredning? Det framgår
också i några av intervjuerna att man upplever att försäkringskassan har behov av
medicinska bedömningar och att detta kan leda till problem och svårigheter i pro-
grammet. Ett sätt att förebygga detta kan vara att under en tid ha någon repre-
sentant för försäkringskassan som aktivt deltar direkt i verksamheten, förträning
och funktionsutredning. På så sätt skulle en närmare koppling till försäkringskassan
möjliggöras. Det skulle kunna leda till ökad förståelse för olika myndigheters olika
behov. Ett annat sätt som framgår i intervjuerna är att koppla medicinskt skolad
personal till förträningen för att där få med en medicinsk bedömning. Detta skulle
dock kunna ändra inriktningen från arbetsrehabilitering med en socialpedagogisk
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bedömning till en mer medicinsk inriktning. När det gäller medicinska bedöm-
ningar finns det idag annan verksamhet som till exempel ergonomicentrum. Ett
tredje sätt är att samarbeta med ergonomicentrum när det gäller de deltagare som
avbryter programmet av medicinska skäl. På så sätt skulle ergonomicentrums kom-
petens kunna användas i programmet så att deltagarna inte behöver vänta på ytter-
ligare utredning.

Arbetsledarna efterfrågar en tätare kontakt med handläggarna på de olika myndig-
heterna för att undvika osäkerhet och oro bland deltagarna inför framtiden. Det
handlar alltså om fler och tätare kontakter mellan handläggare och deltagare. Ett
sådant förslag är att ha ett uppföljningstillfälle när deltagaren har gått två veckor i
funktionsutredning.

Information
Information är något centralt i samverkansprogrammet. Det framgår i intervjuerna
att information om Plus-AMA inte finns bland alla handläggare på de olika
myndigheterna. Det är viktigt med information så att alla som arbetar i direkt-
kontakt med personer som kan vara i behov av programmet också känner till
möjligheten att rekrytera till Plus-AMA. Man byter också personal och det kommer
nya handläggare hela tiden, det är därför viktigt med en regelbunden information.

En annan del av information är den till deltagarna i programmet. De flesta av del-
tagarna som intervjuats innan de startade i programmet hade inte några direkta mål
innan starten och inte heller hade de någon större kunskap om programmet. Detta
kan delvis bero på att de som intervjuats påbörjade programmet på ett tidigt
stadium innan det var etablerat. Idag har de som startar möjlighet till studiebesök
innan starten vilket ger en kunskap om programmet.

Det är också viktigt för de som startar i programmet att de har kunskap om vad pro-
grammet leder till och vad de kan förvänta sig. Det är viktigt med tydlig informa-
tion om att det handlar om en funktionsutredning och inte en garanterad plats i
skyddat arbete.

Det framgår också i intervjuerna att det är ett problem med övergången till arbets-
plats två för funktionsutredning. Denna övergång från arbetsplats ett till arbetsplats
två bör ses över så att den blir lika mjuk som övergången från förträningen till den
första arbetsplatsen. Tiden som deltagarna har till sitt förfogande på respektive
arbetsplats upplevs också som ett problem, dvs. att inte veta hur lång tid de får vara
kvar och till vilken arbetsplats de skall gå vidare till. Ett sätt att motverka detta är
att träffa deltagaren tillsammans med arbetsledaren efter två veckor i en funktions-
utredning och där komma överens om fortsättningen för att både deltagare och
arbetsledare ska veta vad som förväntas av dem inför bytet av verksamhet eller av-
slutning i programmet.

Något som arbetsledarna efterfrågar är hur det har gått för de som deltagit på deras
arbetsplatser. En individuell uppföljning för deltagarna efterfrågas regelbundet för
att arbetsledarna ska kunna se vilket resultat det har blivit av deras arbete.
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De olika synsätten avseende utgångspunkten i Plus-AMA dvs. om man ska fylla
lediga platser i åtgärder eller om det är deltagarnas behov som skall tillgodoses kan
bedömas som en informationsproblematik. Min bedömning är att i grunden finns
samma synsätt och omtanke om deltagarna, men att det saknas information om
vilka behov de enskilda deltagarna har. Ytterligare information skulle kunna lösa
många problem.

Information handlar också om vilken typ av information om deltagarna, som ska
följa med in i programmet. Det kan å ena sidan handla om ganska omfattande in-
formation eller å andra sidan att informationen endast omfattar deltagarens dags-
aktuella läge. Den information som efterfrågas på arbetsplatsen kan delas in i två
olika delar:

• Av medicinska karaktär, för att kunna kalla till hjälp vid eventuella
besvär på arbetsplatsen.

• Vad som ska studeras närmare. Det kan handla om att se om en deltagare
kan klara av ett visst arbete, en fortsättning på en handlingsplan eller
eventuella frågor som behöver besvaras angående deltagarens arbetska-
pacitet.

En person i rekryteringsgruppen menar att det är viktigt att inte skapa sig för
mycket förutfattade meningar utan det handlar om att rikta in fokus på vad en
deltagare klarar av och inte klarar av.

När det gäller frågan om sekretess så har ingen av de intervjuade tagit upp detta
som ett problem i samverkan eller i informationsöverföringen mellan myndig-
heterna. Deltagarna ger ofta sitt medgivande utan att ifrågasätta detta och
deltagarna ser det som positivt att något är på gång och att myndigheterna sam-
verkar. Många av deltagarna har också redan innan programmet haft kontakt med
flera av de samverkande myndigheterna som har kunskap om deras problematik.

Gemensam syn
I de flesta av intervjuerna med myndighetsrepresentanter framkommer det att
arbetet med en gemensam syn har påbörjats och att det har lett till en ökad förståel-
se för de olika deltagande myndigheternas kompetens.

I styrgruppen diskuteras finansieringsfrågor och eventuella problem. Ekonomi och
finansiering kan diskuteras utifrån olika utgångspunkter vilket också påverkar
synen. Två sätt som kan lyftas fram är följande:

1. Att man först ser vad den enskilde deltagaren behöver för att förbättra sin
situation för att bli aktivt arbetssökande, sedan diskuteras finansieringen.

2. Utgångspunkten är de ekonomiska ramarna som respektive myndighet har
och utifrån dessa försöker man lösa det på bästa möjliga sätt för deltagaren.

Båda utgångspunkterna är att lösa individens situation, men det blir två skilda
fokuseringar, vilket i sig kan leda till olika sätt att se på deltagarnas problem.
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Genom det tydliga samarbetet och de nära kontakterna mellan handläggare på
myndigheterna och arbetsledarna blir arbetslinjen tydligare. Det kan ses som en ny
process som har påbörjats även om det kan vara svårt för arbetsledarna i den nära
kontakten med deltagarna att konsekvent hävda arbetslinjen. Arbetsledarna för-
söker påverka deltagarna att söka sig vidare, men upplever samtidigt att det är svårt
att motivera deltagarna till detta. Genom utökat samarbetet och tillvaratagandet av
handläggarnas vana och kompetens att "pusha" på deltagarna och arbetsledarnas
mer omfattande kunskap om deltagarnas situation kan programmet förstärkas och
bilda en helhet där arbetet med att finna långsiktiga lösningar underlättas.

Deltagarna
En gemensam bedömning som framkommer i de flesta av intervjuerna är att
deltagare som är lämpliga för programmet utgörs av de som inte har aktivt miss-
bruk eller har akuta icke behandlade psykiska problem. Men i övrigt är det en bred
målgrupp som programmet riktar sig till.

Det innebär att deltagarna i programmet har olika bakgrund och det kan i sig vara
både positivt och negativt. Positivt är att deltagarna får samarbeta över generations-
gränser på ett utvecklande sätt. Samtidigt kan det vara negativt om gruppen blir
alltför heterogen med en avsaknad av förebilder som kan ta egna initiativ.

Arbetsledarna beskriver också att det är ett praktiskt problem med olika ekono-
miska ersättningar och att det blir ett glapp i ersättningen när deltagare går från för-
träning till funktionsutredning. Detta har ordnats med hjälp av försörjningsstöd,
men det innebär en oro för deltagarna som medför att de får svårt att koncentrera
sig på sina arbetsuppgifter.

Programmet
Det är en lång väntetid innan deltagarna kan starta i programmet. Detta medför att
det kan hända mycket i deltagarnas liv innan de startar. Deltagarna kan vara i en
helt annan situation när de skall starta i programmet än när de rekryterades. I rekry-
teringsgruppen finns en öppen diskussion angående var en deltagare ska starta i
programmet. Det finns en gemensam kunskap om deltagarens situation och där den
gemensamma kunskapen underlättar för att deltagaren ska kunna starta på "rätt"
ställe.

Programmet ger deltagarna möjlighet att arbetsträna i reell miljö och det finns
representanter närvarande hela tiden. Det gör att deltagarna upplever att det finns
en kunskap om deras situation och att arbetsledarna i Plus-AMA vet vad de kan
klara av. Det framkommer också i någon av intervjuerna att den kunskap som
arbetsledarna får om deltagarnas kunskap och talang bättre kunde tas tillvara vid
planeringen av arbetsplats nummer två för att få en lyckad fortsättning.

I samtal som sker varje vecka mellan deltagare och arbetsledare är det viktigt att
lyssna på deltagaren för att ge möjlighet till att förebygga missförstånd och oro
bland deltagarna. Det är också ett informationstillfälle där det finns möjlighet att ta
upp frågor om fortsättning och övergångar mellan verksamheter som oroar deltag-
arna.
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Arbetsplatserna skulle ytterligare kunna utvecklas för att vara mer anpassade till
deltagarnas behov. Det kan till exempel innebära helt andra arbetsplaster som kan
vara aktuella för programmet. På olika arbetsplatser tar det också olika lång tid att
lära sig de arbetsmoment som ingår, vilket bör finnas med i planeringen för deltag-
arna. I intervjuerna framkommer det att främst efterfrågas fler arbetsplatser inom-
hus med fysiskt lättare arbetsuppgifter.

Efter programmet ska deltagarna erhålla en funktionsutredning. När det gäller
innehållet i funktionsutredningen förekommer en del frågor. Det handlar främst om
att funktionsutredningen ska bilda underlag för fortsatta beslut och att dessa ska
vara givande för alla de samverkande myndigheterna. Det har till exempel inte
förekommit att arbetsledare blivit kontaktade efter det att utredningen har levere-
rats. Här skulle en diskussiosn utifrån de enskilda funktionsutredningarna för en-
skilda deltagare kunna bilda underlag för en större kunskap om innehållet.

Arbetet i direktkontakt med deltagarna kan också vara "tufft" och det är viktigt att
arbetsledarna får handledning i sitt arbete.

Visionen är att Plus-AMA ska kunna vara tillgänglig för alla som har någon form
av större besvär eller som saknar arbete. Det kan vara personer som startat i arbets-
marknadsåtgärder på AMA och som känner att de inte riktigt klarar av det, eller
personer som har behov av rehabilitering i Plus-AMA´s verksamhet.
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Diskussion



Centrum för Välfärdsforskning

94



Centrum för Välfärdsforskning

95

Vad har vi lärt oss?

I den avslutande diskussion som nu följer tar vi upp några huvudsakliga resultat
och lärdomar, samtidigt som vi diskuterar och reflekterar över studierna.

Vad blev utfallet? Och kan det förbättras?
Programmålet vad gäller deltagarantal blev mer än väl uppfyllt. Fler än planerat
startade i förträning och funktionsutredning, men färre än planerat startade i
arbetsprövning, vilket kan bero på att målgruppen hade större problem än förväntat.
Samtidigt kan vi konstatera att drygt 40% (47 av 108) blev klara med programmet
på ett eller annat sätt, vilket kan betraktas som relativt bra. Om vi räknar på ett
mindre generöst sätt så var det bara 27% (29 av 108), som gick igenom
programmet. Men även det är rätt så bra med tanke på den svåra målgrupp som det
här är frågan om. Det går också att nyansera utfallet genom att i detalj se vart
deltagarna tog vägen. Endast tio fick arbete och av dessa hade bara sju gått igenom
programmet. Det vanligaste utfallet var att deltagarna hänvisades till en annan
myndighet (38% eller 18 av 47), vilket är ett tecken på att gruppen hade allvarliga
handikapp. Men verksamheten fungerade uppenbarligen inte tillräckligt bra för
alla, eftersom många ej kom till start (35 personer) och många avbröt (26
personer). När studien avslutades i december 1999 befann sig 32 personer i någon
av de olika verksamheterna och 40 personer väntade på att få börja. Hur det går för
dem framgår ej av denna studie.

Storleken och sammansättningen av den grupp som Plus-AMA rekryterar sina
deltagare från avspeglar bl.a. läget på arbetsmarknaden (både kompetens- och
arbetskraftsbehov), men också samhällets olika sätt att förhålla sig till de arbets-
handikappade och långtidsarbetslösa – t.ex. hur myndigheterna använder sig av
förtidspensioneringar, sjukskrivningar, a-kasseregler mm.

Av redovisningen framgår att deltagarna delvis är en mycket heterogen grupp. Den
består av både män och kvinnor, av unga, medelålders och äldre. Och av personer
med mycket olika typer av arbetshandikapp. Till detta kommer personernas olika
erfarenheter och kontakt med arbetsmarknaden. Det som förenar deltagarna i Plus-
AMA är att alla står utanför den öppna arbetsmarknaden. Men frågan är om det är
en tillräcklig grund för att skapa en fungerande arbetsmiljö och gruppgemenskap.
Hur beroende är verksamheten och deltagarna i Plus-AMA av sådana faktorer?

Orsaken till mansdominansen i programmet (i Eskilstuna) kan till viss del bero på
att det finns fler alternativa verksamheter för kvinnor, till exempel Gaia42, vilket

                                                
42 Ett samverkansarbete med kvinnor som är långtidsarbetslösa. Det är ett socialpedagogiskt arbete

som också inkluderar KOMVUX utbildning.
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framförts i några intervjuer. En annan faktor kan vara att de flesta arbetsplatser för
funktionsutredning är traditionellt manliga.

Ett par sannolikt mycket viktiga faktorer för programmets framgång är dels del-
tagarnas motivation och dels deras psykiska och fysiska möjligheter att utvecklas
och genomföra de uppgifter som de får under programperioden. Motivationen på-
verkas säkerligen också på olika sätt av deras sociala situation och bakgrund. En
viktig faktor i detta sammanhang bör vara deras ekonomiska villkor och hur dessa
kan tänkas bli påverkade både på kort och lång sikt av ett programdeltagande. När
det gäller de psykiska och fysiska handikappen kan vissa ibland bli mindre be-
svärande antingen genom att de kan lindras eller botas eller genom olika typer av
anpassningar i både arbets- och samhällsmiljön (anpassade arbetsplatser och
redskap och en allmänt mer handikappvänlig miljö). När Plus-AMA programmet
startade införskaffades till exempel handikappsanpassade bord och stolar.

När det gäller den aktuella programverksamheten i Plus-AMA är det möjligt att
försörjningsformen kan påverka deltagarnas motivation till arbetet i programmet.
Eftersom en majoritet av deltagarna är beroende av försörjningsstöd och inte har
någon extra ersättning när de deltar i Plus-AMA, så bidrar detta knappast till att
öka motivationen.

Vad händer med deltagarna? Och hur kan verksamheten utvecklas?
Försöket att mäta självbilden och dess förändringar blev inte möjlig att genomföra
på avsett sätt på grund av bristfälliga datainsamlingsrutiner, som resulterade i få
besvarade enkäter under olika insamlingsförhållanden43. En lärdom av detta är att
det behövs bättre planering och organisation för att genomföra en enkätstudie med
panelansats. Nu har detta inte varit huvudpunkten i denna studie, som istället har
varit fokuserad på myndighetssamverkan.

För att en individ ska utvecklas är mötet med andra människor av avgörande be-
tydelse. Det är genom kommunikation med andra som vi utvecklas. I ett rehabili-
teringsprogram som Plus-AMA möts många människor av olika slag i olika roller
(deltagare, arbetsledare och myndighetsrepresentanter). När t.ex. en deltagare bör-
jar i Plus-AMA efter att ha varit hemma under kanske 5-6 år, så förändras kon-
takterna drastiskt, vilket också är något många vill.

I alla datakällor (registerdata, enkäter och intervjuer) finns uppgifter om att flera av
deltagarna som rekryteras till Plus-AMA är dåligt motiverade, vilket självfallet inte
underlättar rehabiliteringsarbetet. För att åtgärda detta behöver man veta mer om
orsakerna till den bristande motivationen, som naturligtvis kan vara olika för olika
personer. En enkel åtgärd som kan ha viss effekt är att förbättra informationen om
programmet.

En persons syn på sig själv kan förändras vid t.ex. arbetslöshet. Det är inte ovanligt
att den arbetslöse känner sig mindre värd. I den aktuella verksamheten finner vi
troligen dessa personer främst bland de som går i förträning. Enligt handledarna
                                                
43 Programhistorien är okänd för fem av deltagarna eftersom de slutade efter att projektet avslutats.
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innebär förträningen bl.a. att försöka bryta en negativ självsyn hos många av del-
tagarna innan de känner sig mogna att gå vidare till en funktionsutredning. Genom
att försöka skapa positiva möten och en bra kommunikation inom verksamheten
förbättras möjligheterna att öka det psykiska välbefinnandet, som enligt Hallsten´s
tidigare refererade studie underlättar möjligheterna till ett arbete.

På förträningen är utgångspunkten att deltagarna själva ska påverka arbetet. Och
även om kraven på deltagarna inte är så stora, så är verksamheten inte kravlös om
vi jämför med deltagarnas situation innan de började med förträningen. De får bl.a.
lära sig att hålla tider, skapa rutiner och förbereda sig inför funktionsutredningen.
När deltagarna är klara med förträningen eller funktionsutredningen slussas de
vidare, vilket innebär att verksamheten i Plus-AMA ställer krav på dem att
utvecklas och förändras. Det är viktigt att övergångarna mellan förträning och
funktionsutredning och mellan olika funktionsutredningar blir så smidig som möj-
ligt, och att det sker både utifrån deltagarens behov av utveckling och deltagarens
behov av trygghet (till bl.a. rutiner och arbetskamrater). Effekten av den arbets-
modell som används inom Plus-AMA borde kunna leda till utveckling och lärande
för individen och även ett ökat välbefinnande om Karaseks modell, som behandla-
des i samband med referensramen, är tillämplig här.

Som redan tidigare påpekats spretar data åt lite olika håll. Det finns två olika
tendenser. Dels förefaller många bli klarare över vilka arbeten, och delvis också
vilka utbildningar, de passar för. Dessutom tycks man få en bättre insikt om vad
man kan klara av med tanke på sina sjukdomar och handikapp. Slutligen verkar
man bli mer tveksam till om det är möjligt att komma ut på den öppna arbets-
marknaden, men förhoppningen om ett arbete har trots allt väckts hos många av
deltagarna i Plus-AMA. Dels ser sig många deltagare som öppna, koncentrerade
och uppmärksamma med kontroll över sitt liv, vilket eventuellt också stärks efter
genomgånget program. Man är också medveten om sina hälsoproblem och blir det
än mer efter genomgånget program. Man känner sig inte heller avslappnad och det
blir inte bättre efter programtiden. Dessutom känner man sig ofta orättvist
behandlad och den känslan tycks försämras för många. Det är slutligen möjligt att
deltagarna kan skönja ett ljus i mörkret, att deras mindre ljusa framtidsbild kanske
kan förbättras.

Deltagarna upplever att de blir sedda i Plus-AMA. De är inte längre ensamma i
kontakten med myndigheterna och det finns människor som känner dem och deras
problem, vilket påverkar dem positivt. Många uppskattar även att vardagen blir mer
strukturerad. Många deltagare upplever också ett positivt bemötande från
arbetsledarna, som dagligen ger dem stöd och stimulans i t.ex. förträningen, vilket
kan stärka självbilden. Av intervjuer med arbetsledarna framgår att deltagarna efter
en tid i funktionsutredning blir trygga och får arbetskamrater, vilket kan vara en del
av förklaringen till att de inte gärna byter till en ny arbetsplats. Man kanske kan
säga att många har påbörjat en process som på sikt kan leda till bättre själv-
förtroende. Beskrivningen i avsnitten ovan visar att många av de latenta funktioner
Jahoda tillskriver arbetet delvis också finns i den verksamhet Plus-AMA bedriver.
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Hur fungerar samverkan? Och kan den förbättras?
Intervjuerna visar att de samverkande myndigheterna ser positivt på samverkan.
Genom programmet har man lärt känna varandras verksamheter bättre, men många
vill veta mer om försäkringskassans sätt att bedöma i rehabiliteringsfrågor.
Arbetsledarna vill ha både bättre och tätare kontakter med de samverkande
myndigheterna och de vill också veta vad som händer med deltagarna på andra
arbetsplatser. Det finns en rad organisatoriska och praktiska åtgärder som skulle
kunna förbättra verksamheten. T.ex. borde övergångarna mellan de olika arbets-
platserna kunna ske på ett bättre sätt och information till deltagarna om vad som
händer med dem efter avslut behöver förbättras och utvecklas. Arbetet med att
utveckla ett gemensamt synsättet pågår på olika sätt, men det återstår fortfarande
mycket att göra. Det finns dock en gemensam syn på vilka som är lämpliga för
programmet. Arbetsplatserna på AMA skulle kunna utvecklas ytterligare, så att de
passar bättre för deltagarnas behov. Innehållet i funktionsutredningarna behöver
utvecklas, så att det blir användbart för alla myndigheter. Det är problematiskt att
regelverken tvingar deltagare som aldrig tidigare varit beroende av försörjningsstöd
att söka det.

I samverkanspropositionen betonas vikten av samverkan kring personer i behov av
rehabilitering, så att de ej hamnar mellan olika myndigheter, eftersom olika
myndigheter har ansvar för olika delar av rehabiliteringen. Kommunerna har ansvar
för social rehabilitering, AMI har ansvar för yrkesinriktad rehabilitering och
försäkringskassan har ansvar för medicinska rehabilitering. Försäkringskassan har
dessutom ett övergripande ansvar för samordning av rehabiliteringsinsatserna, men
det gäller endast för personer som är inskrivna hos försäkringskassan. Bland
deltagarna i Plus-AMA finns t.ex. personer som har behov av flera olika rehabili-
teringsformer och därmed är ett ansvar för flera myndigheter. Dessa kan i praktiken
drabbas av att ingen myndighet tar ansvar för dennes rehabiliteringsbehov genom
att de olika myndigheterna definierar rehabiliteringsbehovet olika. Problemet är
sannolikt störst för de som inte är inskrivna på försäkringskassan och inte omfattas
av det övergripande ansvaret.

Endast fem procent av deltagarna i Plus-AMA har kombinerade ersättningar, dvs.
ersättningar från olika myndigheter. Men det är betydligt fler som har kontakt med
olika myndigheter. I kommunförbundet kontaktstudie, som omnämns i refe-
rensramen, uppges att tjugo procent av besökarna till olika myndigheter under en
månad hade besökt flera myndigheter. Av våra (bristfälliga) enkätdata framgår att
sjuttiofem procent har besökt mer än en myndighet regelbundet minst två gånger
per år. Det är också känt att det är ett litet antal storkonsumenter, dit sannolikt flera
av deltagarna i Plus-AMA hör, som står för merparten av kontakterna.

Det framgår av intervjuerna att flera av de ärenden som tas upp i rekryterings-
gruppen är kända hos flera av myndigheterna. Detta stämmer också väl med kom-
munförbundets handläggarstudie (se referensramen), där hälften av handläggarna
ansåg att det förekom dubbelarbete i varierande omfattning mellan myndigheterna.
Genom att många av deltagarna i Plus-AMA har kontakt med flera myndigheter
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ökar det risken för dubbelarbete (för myndigheterna) och risken för rundgång (för
deltagarna), vilket kan öka deltagarnas misstroende mot myndigheter.

Enligt proposition 1996/97:63 ska varje myndighet finansiera sina kostnader.
Skattemedel från en myndighet får inte användas för att finansiera det som är andra
myndigheters ansvar. Därför kan man inte ha gemensamma ekonomiska medel i
Plus-AMA. Av intervjuerna framgår att beslut av ekonomisk karaktär fattas i
styrgruppen, vilket är ett sätt för de samverkande myndigheterna att kringgå de
lagmässiga hindren. Man är också allmänt öppen för ”nya lösningar”.

Kunskaper och förklaringsmodeller
Anställda på olika myndigheter har ofta olika kunskaper och förklaringar till
samma problem, vilket kan försvåra samverkan kring beslutsfattande. För att lösa
detta problem har man i Plus-AMA inrättat en styrgrupp med representanter för de
samverkande myndigheterna som har mandat att fatta beslut i bl.a. ekonomiska
frågor, utan ytterligare förankring hos respektive myndighet.

Att det finns ett reellt problem hur man ska kunna enas kring olika bedömningar av
deltagarna och deras rehabiliteringsbehov framgår klart av intervjuerna. Vad
innebär det t.ex. att stå till arbetsmarknadens förfogande. Hur ska det bedömas?
Och av vem? Ska bedömningen vara strikt medicinsk? Varför bedömer försäk-
ringskassans läkare ofta annorlunda än andra läkare? Hur kommer det sig att en
person som inte klarar av förträningen inte blir ett ärende för försäkringskassan?

Funktionsutredningarna skrivs av personal från AMA, som har direktkontakt med
deltagarna. Utredningarna ska ligga till grund för beslut hos alla de samverkande
myndigheterna. De diskussioner som uppstår kring utredningen färgas naturligtvis
av de inblandades erfarenheter och kompetens. Genom respekt, tydlig ansvarsför-
delning, lyhördhet och ökad kunskap om varandra bör det bli det lättare att över-
brygga de problem som dyker upp.

För att skapa ett gemensamt synsätt och en ökad förståelse för varandra bland alla
inblandade tjänstemän (handläggare och arbetsledare) på de olika myndigheter har
man gemensamma utbildningar och diskussioner av olika slag för olika kategorier
av personal. Försäkringskassan som kom in i ett senare skede har ännu inte kunnat
delta vid dessa utbildningstillfällen. Många frågor som man behöver diskutera
handlar bl.a. om vad en funktionsutredning bör innehålla. Vad krävs för att en
funktionsutredning ska fungera som ett beslutsunderlag för alla samverkande
myndigheter? Vad behöver de samverkande myndigheterna veta för att en deltagare
som inte klarat förträningen inte ska behöva ytterligare utredning vid t.ex.
ergonomicentrum? När ska en deltagare avbryta förträningen?

Organisatorisk struktur
Samverkan i Plus-AMA sker både på kommunal och statlig nivå med åtföljande
nivå- och beslutsproblem. I Plus-AMA har man tillsatt en styrgrupp och en rekry-
teringsgrupp, som motsvarar olika ansvarsområdena inom respektive myndighet.
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I Plus-AMA är det flera nivåer som samverkar kring deltagarna. På arbetsledar-
nivån, som är i daglig direktkontakt med deltagarna, är samverkan tydligast mellan
AMA och AMI, som bidrar med personal. Detta kommer att förändras när AMI-
handläggaren, som arbetat i programmet som arbetsledare, går tillbaka till sin
ordinarie arbetsplats. Hur detta påverkar programmet går inte att uttala sig om idag,
men betydelsen av ett aktivt deltagande från AMI har varit en bidragande orsak till
en nära kontakt mellan AMA och AMI.

Ett organisatoriskt problem kan uppstå om Plus-AMA utökar samverkan med pri-
märvården, eftersom den har en decentraliserad organisation med olika distrikts-
läkare, som kan vara aktuella för olika deltagare. Det kan bli svårt att veta vem av
läkarna som ska delta i programmet (styrgrupp och rekryteringsgrupp).

Lagstiftning och regelverk
Olika regelverk styr verksamheten i Plus-AMA. Regelverk som dessutom ofta
förändras bl.a. av statliga beslut. Dessa förändringar påverkar samverkan genom att
det blir svårt att hålla sig ajour med alla förändringar.

Aktuellast är förändringarna inom arbetsförmedlingen. Från augusti 2000 har man
bl.a. nya regler för de långtidsarbetslösa, som innebär att de har en aktivitetsgaranti
tills de får ett arbete. Hur detta påverkar Plus-AMA har inte tagits upp i denna
undersökning. Men en möjlig konsekvens kunde vara att alla som har blivit
rehabiliterade och kan stå till arbetsmarknadens förfogande har en aktivitetsgaranti
till de får ett arbete. Oenighet kan dock uppstå kring bedömningen av vilka som är
så rehabiliterade att de står till arbetsmarknadens förfogande.

För Plus-AMA´s del är det inte ett problem om verksamheten är frivillig eller ej.
Alla samverkande myndigheterna förutsätter att ersättning endast utgår till del-
tagare som medverkar i olika former av rehabilitering eller andra aktiviteter.
Problemet visar sig istället i verksamheten, i förträning och funktionsutredning,
med omotiverade deltagare.

Lagstiftning och regelverk behöver inte vara ett hinder för samverkan. Genom att
fokusera på det gemensamma och se till att alla samverkande myndigheter har
samma övergripande mål kan samverkan förverkligas – även om vägen dit kan vara
lång och besvärlig. Den koppling som finns mellan psykisk välbefinnande och
möjligheten att få ett arbete innebär t.ex. att socialförsäkringens fokusering på
ohälsa också påverkar människors möjlighet att få ett arbete.
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Bilaga 1: Några kompletterande tabeller baserade på registerdata
Som ett komplement till tabell 4 presenteras samma tabell kompletterad med
radprocent och kolumnprocent. Tolkningen av procentskillnader bör göras med
försiktighet eftersom många av bastalen är mycket små.
Tabell 4b Kön, ålder, rekryterande myndighet, startverksamhet och myndighet som

deltagarna får ersättning ifrån. Radprocent.
Alla

Bakgrundsfaktor
Arbetslös-
hetskassa

Via
försäkrings

kassan

Via För-
sörjnings-

stöd

Olika
kombina-

tioner
Ingen

ersättning Procent Antal

Kön

Man 29 14 53 4 1 100 112

Kvinna 25 19 46 7 3 100 68

Ålder

20-29 år 9 83 4 - 4 100 23

30-39 år 19 26 51 4 - 100 57

40-49 år 35 15 42 8 - 100 62

50-61 år 37 11 42 5 5 100 38

Rekryterande
myndighet

AMI 34 13 45 6 2 100 143

FK - 100 - - - 100 9

Försörjningsstöd - 4 96 - - 100 27

Arbetsdax 100 - - 100 1

Startverksamhet

Förträning 16 19 60 3 2 100 103

Funktionsutredning 43 12 37 7 1 100 76

Arbetsprövning - - - 100 - 100 1

Totalt procent 27 16 50 5 2 100 -

Totalt antal 49 29 90 9 3 - 180
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Tabell 4c Kön, ålder, rekryterande myndighet, startverksamhet och myndighet som
deltagarna får ersättning ifrån. Kolumnprocent

Alla

Bakgrundsfaktor
Arbetslös-
hetskassa

Via för-
säkrings-

kassan

Via För-
sörjnings-

stöd

Olika
kombina-

tioner
Ingen

ersättning Procent Antal

Kön

Man 65 55 66 44 33 62 112

Kvinna 35 45 34 56 67 38 68

Ålder

20-29 år 4 3 21 - 33 13 23

30-39 år 22 52 32 22 32 57

40-49 år 45 31 29 56 34 62

50-61 år 29 14 18 22 67 21 38

Rekryterande
myndighet

AMI 100 62 71 100 100 79 143

FK - 31 - - - 5 9

Försörjningsstöd - 3 29 - - 15 27

Arbetsdax - 3 - - - 1 1

Startverksamhet

Förträning 33 69 69 33 67 57 103

Funktionsutredning 67 31 31 56 33 42 76

Arbetsprövning - - - 11 1 1

Totalt procent 100 100 100 100 100 100 -

Totalt antal 49 29 90 9 3 180
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Som ett komplement till tabell 13 presenteras samma tabell kompletterad med
radprocent och kolumnprocent. Tolkningen av procentskillnader bör göras med
försiktighet eftersom många av bastalen är mycket små.
Tabell 13b Giltiga och ogiltiga avslut fördelat efter bakgrundsfaktorer. Radprocent.

Giltiga avslut Ogiltiga avslut Summa Alla

Bakgrundsfaktor Arbete
Utbild-

ning

Arbets-
mark-
nads-

program

Till
arbets-

förmed-
lingen

Till
annan

myndig
-het

Ej över-
ens-

kommet
avbrott

Kom ej
till start Procent Antal Antal

Kön
Man 11 2 13 3 14 21 37 100 63 112
Kvinna 7 2 4 11 20 29 27 100 45 68

Ålder

20-29 år 6 6 11 - 11 33 33 100 18 23

30-39 år 12 - 6 3 18 35 26 100 34 57

40-49 år 12 3 3 6 21 18 36 100 33 62

50-61 år 4 - 22 17 13 9 35 100 23 38

Handikappkod

Hjärt och kärl-
sjukdom

- - - 100 - - - 100 1 3

Syn 33 - 33 - - - 33 100 3 4

Rörelsehinder 7 3 3 7 21 31 28 100 29 45

Övriga
somatiska

- - 22 33 22 11 11 100 9 15

Psykiska - - - - - 50 50 100 6 13

Intellektuella 24 - 6 - 6 35 29 100 17 25

Social-
medicinska

10 3 10 3 19 16 39 100 31 46

Saknar kod - - 17 - 25 17 42 100 12 29

Försörjning

Arbetslöshets-
kassa

20 8 24 4 4 24 16 100 25 49

Sjukpenning/
sjukbidrag

- - - - 27 47 27 100 15 29

Försörjningsstöd 8 - 7 5 20 20 40 100 60 90

Kombinationer
av ersättningar

- - - 60 20 - 20 100 5 9

Ingen ersättning - - - - - 33 67 100 3 3

Totalt procent 9 2 9 6 17 24 32 100 - -

Totalt antal 10 2 10 7 18 26 35 - 108 180
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Tabell 13c Giltiga och ogiltiga avslut fördelat efter bakgrundsfaktorer. Kolumnprocent.
Giltiga avslut Ogiltiga avslut Summa Alla

Bakgrundsfaktor Arbete
Utbild-

ning

Arbets-
mark-
nads-

program

Till
arbets-
förmed-
lingen

Till
annan

myndig
-het

Ej över-
ens-

kommet
avbrott

Kom ej
till start Procent Antal Antal

Kön

Man 70 50 80 71 50 50 66 58 63 112

Kvinna 30 50 20 29 50 50 33 42 45 68

Ålder

20-29 år 10 50 20 - 11 23 17 17 18 23

30-39 år 40 - 20 14 33 46 26 31 34 57

40-49 år 40 50 10 29 39 23 34 31 33 62

50-61 år 10 - 50 57 17 8 23 21 23 38

Handikappkod

Hjärt och kärl-
sjukdom

- - - 14 - - - 1 1 3

Syn 10 - 10 - - - 3 3 3 4

Rörelsehinder 20 50 10 29 33 35 23 27 29 45

Övriga
somatiska

- - 20 43 11 4 3 8 9 15

Psykiska - - - - - 12 9 6 6 13

Intellektuella 40 - 10 - 6 23 14 16 17 25

Social-
medicinska

30 50 30 14 33 19 34 29 31 46

Saknar kod - - 20 - 17 8 14 11 12 29

Försörjning

Arbetslöshets-
kassa

50 100 60 14 6 23 11 23 25 49

Sjukpenning/
sjukbidrag

- - - - 22 27 11 14 15 29

Försörjningsstöd 50 - 40 43 67 46 69 56 60 90

Kombinationer
av ersättningar

- - - 43 6 - 3 5 5 9

Ingen ersättning - - - - - 4 6 3 3 3

Totalt procent 100 100 100 100 100 100 100 100 - -

Totalt antal 10 2 10 7 18 26 35 - 108 180
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Bilaga 2: Utvärderingsplanering
Denna bilaga är den utvärderingsplanering som diskuterats med beställaren till
utvärderingen innan starten.

Inför starten av en utvärdering är det viktigt att få kunskap om verksamhetens
innehåll och om vilka delar som det är viktigt att studera närmare. För att få en
kunskap om verksamheten och för att kunna göra en bakgrundsbeskrivning till
programmet granskas tillgängligt material i form av protokoll och skriftligt
dokumenterad planering. Kunskap om verksamheten som ingår i programmet
erhålls också genom studiebesök.

Efter en granskning av dokumentation måste den mera detaljerade utvärderingen
planeras. I detta skede augusti/september är erhållen dokumentation för pro-
grammet studerad och tre träffar med beställarna genomförda för att komma
överens om material som ska samlas in och för att starta enkätundersökningen. En
kortfattad skiss är överlämnad till beställarna för att ge ett dokumenterat material
som vi är överens om. Det är viktigt vid utvärdering att göra en skriftlig överens-
kommelse så att båda parter är överens.

Under de tre följande rubrikerna deltagarna och programmet, deltagarnas situation
och samverkan presenteras den empiriska delen i utvärderingen i enlighet med
målsättningen för utvärderingen.

Deltagarna och programmet
För att beskriva vilka som deltar i programmet, bakgrundsfakta, olika vägar i
programmet, typ av arbetsträning och var de fortsätter efter avslutningen, används
befintlig data från beställaren. Detta för att se om beställarens syfte är uppnått med
att fler arbetshandikappade ska beredas plats i utbildning eller arbete på den öppna
marknaden. Arbetsmarknadsinstitutet i Eskilstuna redovisar elevernas bakgrunds-
fakta i en datafil skapad i Excel. Den information som är insamlad via beställaren
används för att göra en statistisk bearbetning. Information som överlämnades i
datafilen ska bland annat omfatta deltagarnas ålder, kön, utbildning, tidigare arbete,
handikappkod, försörjningssätt, när och var de startade i programmet, vilka arbeten
de prövat i programmet samt vilken verksamhet eller situation de möter efter
avslutat program. Eftersom statistiken finns tillgänglig är valet av metod kvantitativ
där alla som genomgått eller som kommer att erhålla plats i programmet finns med.
Det ger en möjlighet att studera deltagarnas väg i programmet.

Deltagarnas situation
För att se hur deltagarnas situation förändras under programmets gång genomförs
en enkätundersökning av alla som är antagna till programmet eller slutar i program-
met mellan 15 juni 1999 och 15 december 1999 (enkäter se bilaga 5). Handläggare
i programmet delar ut och samlar in enkäten vid två tillfällen dels vid
”inskolningssamtalet” och dels vid ”avslutningssamtalet”. Det innebär att myndig-
hetens närvaro kan påverka deltagarnas svar. Hänsyn till denna bias måste tas i
värderingen av enkäten samt vid utformningen. Eftersom det är en undersökning
både före och efter programmet är det viktigt att det är ungefär samma situation vid
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båda tillfällena som enkätundersökningen genomförs vilket jag bedömer att det är
vid dessa två tillfällen. Den situation som kunderna befinner sig i vid enkättillfället
kommer att påverka resultatet, dvs. om de har klart med fortsatt försörjning, arbete
eller studier.

Enkäten kodas av beställaren med nummer som motsvarade nummer för de
individer som vi har erhållit i bakgrundsfakta från beställaren. På detta sätt kan
samband sökas för de olika personernas situation och resultat av enkäten. Det går
inte att se vilka konsekvenser det skulle ha varit för individerna om det inte hade
erbjudits programmet PlusAMA vilket är en brist när konsekvenser av ett sam-
verkansprogram ska mätas.

Valet av metod är enkät eftersom det ger en bredare möjlighet att erhålla
information/data från många deltagare. En möjlighet hade även varit att genomföra
en intervjuundersökning vilket skulle ha inneburit en begränsning i urvalet (av
kostnadsskäl). Möjligheten att jämföra enkätresultat med bakgrundsfaktorer skulle
också vid intervjuer ha inneburit att utvärderaren skulle behöva kunskap om de
intervjuades bakgrund och därmed skulle det kunna leda till problem med
sekretessen.

Samverkan
För att kunna mäta konsekvenser av samverkan genomförs en intervjuunder-
sökning. Undersökningen är begränsad eftersom det inte är ekonomiskt möjligt att
genomföra intervjuer med alla som arbetar på de olika myndigheterna samt alla
deltagarna i programmet. De myndigheter som deltar i programmet ska vara
representerade i urvalet (AMA, AMI och FK). Antal och detaljerat urval bestäms
utifrån antalet som arbetar med programmet så att handläggare från alla berörda
myndigheter blir representerade. Formen för intervju kan sägas vara enligt Annika
Lantz (1993) indelning dvs. en riktat öppen intervju där frågeområdena följs upp
för att i analysen försöka finna samverkans kvaliteter för de intervjuade. Eftersom
det är öppna intervjuer kommer varje intervjutillfälle att variera och "trådar" som
framkommer i de enskilda intervjuerna följs upp (Kvale 1997). Råmaterialet (de
utskrivna intervjuerna) överlämnas till de som blivit intervjuade som kontroll-
funktion så att vi är överens om vad som är sagt.

Följande frågor är skrivna i stödordsform och är riktade till styrgruppen,
rekryteringsgruppen och handläggare.

Samverkan i programmet
• Vilka kontakter har du med andra myndigheter som deltar i programmet?

Hur ofta och i vilket syfte? Jämförelse nu och innan?
• Vilka möjligheter ser du med samverkan? Finns det regler som under-

lättar, försvårar? Resurser, finns det tillräckligt kunskapsmässigt, ekono-
miskt, material? Gemensam utbildning? Förhållningssätt, finns det ett
gemensamt förhållningssätt mellan myndigheterna eller är det olika, hur
påverkar det samverkan? Beskriv din syn på programmets utvecklings-
möjligheter? Är det olika syn om man är chef eller handläggare?
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• Mål inför start av programmet stämmer de överens med det som
programmet utvecklats till?

Klientarbetet
• Hur har samarbetet påverkat klientarbetet? Nya grupper? Möjlighet att

lösa problem med klienter som hamnat mellan stolar? Beskriv en fiktiv
klient som har fått hjälp via programmet och en fiktiv klient där åtgärder
inte har gett resultat.

Myndigheter som ej är med i programmet
• Andra myndigheter som ej deltar i programmet, beskriv, vilka? Hur

fungerar detta samarbete? Påverkas samarbetet med andra myndigheter
av programmet? Finns det behov av ytterligare samverkanspartners i
programmet?

Sammanfattning
• Kan du sammanfatta din syn på programmet? (positiva och negativa

erfarenheter och vad du önskar förändra?)
• Är det något speciellt som du vill skicka med i utvärderingen?

Här följer ytterligare frågor till intervjuerna med handläggarna.

Förändrat arbetssätt
• Hur har arbetet förändrats i och med samarbetet i programmet? Beskriv

hur dina arbetsuppgifter har förändrats och hur detta i sin tur påverkat
dina kunder/klienter? (positivt - negativt)

• Har programmet lett till en ökad tillfredsställelse i ditt arbete?
• Tas arbetsledarnas kunskaper tillvara i programmet? Jämför nu och då.

Klientarbetet
• Upplever du att du kan hjälpa kunderna/klienterna bättre? Underlättar

programmet för att kunder/klienter ska hamna ”rätt” (efter genomgånget
program)? Är det någon skillnad mellan manliga och kvinnliga klienter?
Om ja. Hur beaktas detta?

• Hamnar kunderna/klienterna i ”rätt” programm eller åtgärd (i program-
met)? Är deltagarna de som förväntats? Är det ”rätt” målgrupp för
programmet? (förträning - åtgärd i programmet)

• Hur har kundernas/klienternas kontakter med myndigheterna förändrats?
Till exempel har antalet handläggare för varje kund/klient minskat?

 Intervjuer med deltagare i PlusAMA-programmet genomförs för att se om de
upplever någon förändring i kontakterna med berörda myndigheter sen den
intensifierade samverkan påbörjats. Urvalet görs genom att några arbetsplatser
besöks där flera av deltagarna i PlusAMA deltar. I samband med besöken
genomförs intervjuer på plats. Det innebär att det finns faktorer som påverkar och
att intervjuerna inte genomförs i ”neutral” miljö. Detta har beaktas vid planering av
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frågorna så att frågorna inte är för känsliga för den enskilde personen. Antalet
intervjuer är begränsat av tidsskäl.

 Exempel på frågor i stödordsform:

• Varför deltar du i programmet?
• Vilka mål hade du innan du startade i programmet? Vilka mål har du nu?

(Vad vill du få ut av programmet)?
• Kan du göra en jämförelse nu och innan du startade i programmet för din

situation? Vet du idag bättre vad du vill, kan, önskar göra i framtiden?
Hur är servicen för dig som deltar? Dina förväntningar kontra det du
upplever? Jämförelse innan och under programmet.

• Vilka myndigheter har du kontakt med, nu under programmet? Innan
programmet? Hur ofta?

• Hur många handläggare har du på de olika myndigheterna? Byten?
• Upplever du att dina kontakter med myndigheterna har förändrats,

genom PlusAMA?
• Vilken information får du om vad som kommer att hända under

programmet? Vad målet är för myndigheterna?
• Hur påverkar myndighetssamverkan dig?
• Vad vill du skicka med till myndigheterna? Synpunkter, idéer,

önskemål?
Valet av metod för undersökningen av samverkan är en kvalitativ metod med
öppna frågor efter ovanstående checklistor. Detta ger möjlighet till att utan i förväg
fastställda hypoteser kunna se vad de som blir intervjuade upplever av samverkan
och vad samverkan kan ha givit dem. Intervjuerna fås i form av enskilda berättelser
och uppgifterna som samlas in blir olika för olika individer genom den
intervjuform som valts. De olika temana kontrolleras att de är med vid varje
intervjutillfälle. Undersökningen utvecklas under hela tiden utifrån den bild som de
intervjuade förmedlar om samverkan.

Tidsplan för utvärderingen
Utvärderingen är planerad så att den sträcker sig över en lång tid. Det kan innebära
både för- och nackdelar. Fördelen är att materialinsamlingen pågår under en längre
tid och kan ge en bättre bild av verksamheten eftersom fler deltagare hinner avsluta
PlusAMA programmet. Nackdelen är att när ett program blir utdraget under en
längre tid och det är naturligt att verksamheten förändras under tidens gång vilket
kan innebära att det material som samlats in i början kan bli inaktuellt. Total
arbetstid för utvärderingen är 6 månader varav 2,5 månader är under 1999 och 3,5
månader under år 2000. Under år 2000 har utvärderingen kompletterats med
ytterligare tre veckors arbetstid.
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Bilaga 3: Genomförda intervjuer

Styrgrupp
12/11 (AMA)
12/11 (AMA, projektledare)
22/11 (AMI)
26/11 (Af)
26/11 (AMA)
30/11 (FK)

Alla i styrgruppen är intervjuade.

Rekryteringsgrupp
12/11 (AMI)
1/12 (FK)
7/12 (AMA)
20/12 (AMI)
12/1 (Försörjningsstöd)

Alla i rekryteringsgruppen är intervjuade.

Arbetsledare
17/11 (Förträning)
17/11 (Förträning)
22/11
8/12
8/12
9/12

De arbetsledare som har haft mest deltagare från Plus-AMA är intervjuade.

Deltagare
17/1 Deltagare 1
17/1 Deltagare 2
17/1 Deltagare 3
19/1 Deltagare 4
19/1 Deltagare 5
19/1 Deltagare 6

Det urval av deltagare som har intervjuats har haft olika typer av avslut, såsom:

- Remitterad till försäkringskassan
- Arbete
- OSA
- Avbrutit
- Rekommenderad OSA
- Arbetsmarknadsåtgärd

Totalt antal intervjuer är 23 stycken.
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Bilaga 4: Deltagarnas synpunkter på programmet (en öppen fråga)
I enkäten fanns möjlighet till att själva beskriva positiva och negativa förväntningar
på programmet och positiva och negativa upplevelser. Flera av enkäterna har inte
några kommentarer, men här följer de olika synpunkterna som lämnats.

Före programmet:
"Det jag gör, träffar människor och det är spännande. Finns inga dåliga
sidor."
"Bra gemenskap, lätta arbetsuppgifter och få vakna tidigt samt kanske blir
stressigt, vet inte om jag klarar allt jobb och man får mycket att göra."
"Det positiva är att det finns tillgång till datorer, att man så småningom
kanske får jobb och att det är på halvtid. Det negativa är att det är långt att
åka på morgonen."
"Bryta tristessen på att bara gå hemma, hoppas på arbete, mer socialt
umgänge samt fortsatt arbetslöshet, för lågt tempo och för lite att göra."
"Att klara bra, om jag mår bra, omväxlande arbete, att gå vidare till
utbildning inom sjukvården."
"Jag förväntar mig att ha roligt och intressant i 2-10 veckor. Jag förväntar
mig att få en bra praktik. Jag förväntar mig att få jobb från praktiken."
"Jag hoppas att det skall leda till en sysselsättning i framtiden. Att jag skall
kunna få ett jobb som skall fungera, utan att jag får ont av det. Det var inte
funktionsutredning som man sa vid första samtalet utan pröva på olika
arbeten inom kommunen, det är väl det som jag tycker var negativt."
"Hoppas få ett fast arbete, tror inte på det. Lära känna nya människor och
komma igång med någonting."
"Att gå ev. städ utbildning eller kockutbildning eller få ett arbete att trivas
med."
"Att prova olika arbeten."
"Jag har inga speciella förväntningar men tror ändå på att kursen leder
vidare till någon form av sysselsättning."
"Se vad som passar arbetsmässigt, vad man kan arbeta med och klara av.
Kanske för stressigt, påverkar sjukdom och skada."
"Positiva förväntningar = leva normalt med arbetstider, mer att göra på
dagarna, något vettigt. Vakna tidigt på morgonen."
"Det är roligt att jobba med elektronik, det är ett bra program, man känner
sig nyttig. Det är så kort tid, att det är månadslön och det kanske inte ger mig
något."
"Datorservice, kan leda till vidareutbildning och avlönat arbete. Negativt kan
vara, förvärrat hjärtfel och fler hjärtinfarkter."
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"Slippa vara hemma, träffa nytt folk, få normala rutiner. Att inte passa in,
dålig ersättning."
"Få jobb, utvecklas, lära känna folk. Att detta inte leder någonstans."
"Positivt: att få veta vad jag klarar av fysiskt och psykiskt, hitta en utbildning
eller ett arbete som passar mig. Negativt: att jag inte klarar av att arbeta på
öppna marknaden, att inte kunna slutföra Plus AMA-programmet."
"Jag vill bli frisk. Jag vill få lättare jobb. Jag vill ha kontakt med folk utan
värk."
"Svarva, lövsåga, foto och skogsgrupp. Ser positivt på att få prova. Leder
antagligen inte till arbete."

Efter programmet:
"Bra att träffa folk. Bra att ha någonting att göra. Bra att ha en tid att
passa."
"Det är positivt att få arbeta och prova olika arbetsuppgifter."
"Trivdes bra på paketering bra arbetskompisar och lugn miljö. Trivdes lite
sämre på bokbinderi, dåligt betalt.
"Positivt: trevliga lärare, lätt att tillgodose mina intressen och att det ledde
till ett fast jobb. Negativt: för lite utbud på "att göra", det tog tid att komma
vidare."
"Att jag hade bra arbetsuppgifter. Att stiftsstolen med bordet passade bra för
min ryggskada och mest och bäst av allt var att man hade jättebra
arbetsledare och jättefina arbetskompisar som alltid ställde upp om man
behövde hjälp."
"Kamratskapet mellan arbetare och chefer, tiden och arbetsplatsen.
Bussförbindelsen var dålig och dåligt betalt."
"Bra nystart för dom som orkar gå vidare."
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Bilaga 5: Enkäter till deltagarna.

    Nummer

CENTRUM FÖR VÄLFÄRDSFORSKNING Maj 1999

Till dig som ska deltaga i PlusAMA-programmet
Denna undersökning är till för att se vilka förväntningar du som person har inför
deltagandet i PlusAMA-programmet. Vi kommer att jämföra resultatet före och
efter genomgånget program. Syftet är att se vad programmet har givit dig som
person och om det har förändrat din situation.

Besvara frågorna genom att kryssa i den ring som bäst passar dig.

1. Vilka myndigheter har du regelbunden (minst 2 gånger per år) kontakt
med:
(Fyll i ett eller flera svar)

Arbetsförmedlingen ❍
Socialförvaltningen ❍
Kommunens arbetsmarknadsavdelning ❍
Försäkringskassan ❍
Landstinget (sjukvård) ❍
Övrig________________________ ❍

2. Jag vet vad jag passar för, när det gäller arbete.
Stämmer inte alls ❍    ❍    ❍    ❍❍❍❍    ❍    ❍    ❍ Stämmer helt och hållet

3. Jag vet vad jag passar för,  när det gäller utbildning.
Stämmer inte alls ❍    ❍    ❍    ❍❍❍❍    ❍    ❍    ❍ Stämmer helt och hållet

4. Jag vet vad jag kan klara av och inte klara av med tanke på skada eller
sjukdom.
Stämmer inte alls ❍    ❍    ❍    ❍❍❍❍    ❍    ❍    ❍ Stämmer helt och hållet

5. Jag har möjlighet att erhålla ett arbete på öppna marknaden.
Stämmer inte alls ❍    ❍    ❍    ❍❍❍❍    ❍    ❍    ❍ Stämmer helt och hållet

6. Jag har sökt flera (mer än 2) arbeten på den öppna marknaden senaste 6
månaderna.
Ja ❍

Nej ❍



Centrum för Välfärdsforskning

117

7. Vilka förväntningar har du på programmet?
Negativt ❍    ❍    ❍    ❍❍❍❍    ❍    ❍    ❍ Positivt

8. Hur uppfattar du din hälsa?
Dålig ❍    ❍    ❍    ❍❍❍❍    ❍    ❍    ❍ God

9. Hur uppfattar du dig själv?
Spänd ❍    ❍    ❍    ❍❍❍❍    ❍    ❍    ❍ Avslappnad
Sluten ❍    ❍    ❍    ❍❍❍❍    ❍    ❍    ❍ Öppen
Okoncentrerad ❍    ❍    ❍    ❍❍❍❍    ❍    ❍    ❍ Koncentrerad
Ouppmärksam ❍    ❍    ❍    ❍❍❍❍    ❍    ❍    ❍ Uppmärksam

10. Känner du att det är du som styr ditt liv?
Ja, oftast ❍    ❍    ❍    ❍❍❍❍    ❍    ❍    ❍ Nej, aldrig

11. Känner du dig ofta orättvist behandlad?
Ja, ofta ❍    ❍    ❍    ❍❍❍❍    ❍    ❍    ❍ Nej, aldrig

12. Hur uppfattar du din framtid?
Mörk ❍    ❍    ❍    ❍❍❍❍    ❍    ❍    ❍ Ljus

Beskriv dina förväntningar på programmet:
(Beskriv tre positiva och tre negativa förväntningar)
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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    Nummer

CENTRUM FÖR VÄLFÄRDSFORSKNING Maj 1999

Till dig som har deltagit i PlusAMA-programmet
Denna undersökning är till för att se vad du som person har fått ut av programmet
PlusAMA. Vi kommer att jämföra resultatet före och efter genomgånget program.
Syftet är att se vad programmet har givit dig som person och om det har förändrat
din situation.

Besvara frågorna genom att kryssa i den ring som bäst passar dig.

1. Vilka myndigheter har du regelbunden (minst 2 gånger per år) kontakt
med:
(Fyll i ett eller flera svar)

Arbetsförmedlingen ❍
Socialförvaltningen ❍
Kommunens arbetsmarknadsavdelning ❍
Försäkringskassan ❍
Landstinget (sjukvård) ❍
Övrig________________________ ❍

2. Jag vet vad jag passar för, när det gäller arbete.
Stämmer inte alls ❍    ❍    ❍    ❍❍❍❍    ❍    ❍    ❍ Stämmer helt och hållet

3. Jag vet vad jag passar för,  när det gäller utbildning.
Stämmer inte alls ❍    ❍    ❍    ❍❍❍❍    ❍    ❍    ❍ Stämmer helt och hållet

4. Jag vet vad jag kan klara av  och inte klara av med tanke på skada eller
sjukdom.
Stämmer inte alls ❍    ❍    ❍    ❍❍❍❍    ❍    ❍    ❍ Stämmer helt och hållet

5. Jag har möjlighet att erhålla ett arbete på öppna marknaden.
Stämmer inte alls ❍    ❍    ❍    ❍❍❍❍    ❍    ❍    ❍ Stämmer helt och hållet

6. Jag har sökt flera (mer än 2) arbeten på den öppna marknaden senaste 6
månaderna.
Ja ❍

Nej ❍
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7. Vad tyckte du om programmet?
Negativt ❍    ❍    ❍    ❍❍❍❍    ❍    ❍    ❍ Positivt

8. Hur uppfattar du din hälsa?
Dålig ❍    ❍    ❍    ❍❍❍❍    ❍    ❍    ❍ God

9. Hur uppfattar du dig själv?
Spänd ❍    ❍    ❍    ❍❍❍❍    ❍    ❍    ❍ Avslappnad
Sluten ❍    ❍    ❍    ❍❍❍❍    ❍    ❍    ❍ Öppen
Okoncentrerad ❍    ❍    ❍    ❍❍❍❍    ❍    ❍    ❍ Koncentrerad
Ouppmärksam ❍    ❍    ❍    ❍❍❍❍    ❍    ❍    ❍ Uppmärksam

10. Känner du att det är du som styr ditt liv?
Ja, oftast ❍    ❍    ❍    ❍❍❍❍    ❍    ❍    ❍ Nej, aldrig

11. Känner du dig ofta orättvist behandlad?
Ja, ofta ❍    ❍    ❍    ❍❍❍❍    ❍    ❍    ❍ Nej, aldrig

12. Hur uppfattar du din framtid?
Mörk ❍    ❍    ❍    ❍❍❍❍    ❍    ❍    ❍ Ljus

Beskriv dina synpunkter på programmet:
(Beskriv tre positiva och tre negativa synpunkter  __________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________


