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Förord 
Arbetets betydelse för samhället och för enskilda individers välfärd i 
såväl ekonomisk som social mening kan knappast överdrivas. Samtidigt 
befinner sig idag ett stort antal människor i arbetsför ålder utanför arbets-
livet. Hur ska ansvariga myndigheter agera och hur ska stödet till enskil-
da individer utformas så att människor erhåller arbete, så att återinträdet i 
arbetslivet efter långvarigt utanförskap underlättas? Detta är centrala 
frågor inom social- och arbetsmarknadspolitiken idag. Ett svar är att 
myndigheter behöver samverka i högre utsträckning för att bli fram-
gångsrika i det arbetslivsinriktade rehabiliteringsarbetet.  
Hur gör man då? Hur kan former för samverkan utvecklas på det lokala 
planet? Denna rapport är resultatet av ett utvärderingsuppdrag från Tors-
hälla Stads förvaltning och behandlar ett lokalt samverkansprojekt, 
Mötesplats Torshälla. Projektet handlar om att utveckla samverkansfor-
mer med ett överordnat mål att få människor i sysselsättning och arbete. 
Utvärderingen har genomförts av Helena Blomberg, fil mag i sociologi. 
Helena Blomberg ger i rapporten en närgången beskrivning av hur 
samverkan ser ut och bedrivs i projektet.  
Rapporten har seminariebehandlats vid Centrum för Välfärdsforskning 
(CVF).  
 
Mats Ekermo 
Föreståndare CVF 
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Författarens förord 
Centrum för Välfärdsforskning fick i uppdrag av Torshälla Stads för-
valtning att utvärdera samverkansprojektet Mötesplats Torshälla. Utvär-
deringens upplägg och fokus har diskuterats med projekthandläggarna. 
Utvärderingen syftar till att med en kvalitativ ansats beskriva och värdera 
den arbetsmodell som har prövats under projekttiden.  
Underlaget till denna utvärdering har insamlats genom intervjuer och 
mötesobservationer, samt sammanställts och skrivits av Helena Blomberg 
fil.mag. i sociologi. Helena Blomberg har haft huvudansvaret vad gäller 
textens innehåll och utformning. Mats Ekermo fil.dr. i socialt arbete har i 
egenskap av föreståndare för Centrum för Välfärdsforskning vid ett fler-
tal tillfällen bidragit med råd och synpunkter på utvärderingen. Tola 
Jonsson fil.dr i sociologi har bidragit med kommentarer angående upp-
lägg av det sociologiska perspektivet. Elisabeth Unell fil.mag. i sociologi 
och Roland Svensson fil.dr i sociologi har kommit med värdefulla syn-
punkter i slutfasen av arbetet. 
Ett stort tack riktas till alla som på olika sätt har underlättat arbetet med 
utvärderingen. Det gäller särskilt projekthandläggarna Carin Berglund, 
Pelle Österholm, Roland Andersson och Margareta Lindroos, samt 
projektledare och förvaltningschef Tryggve Lundh som kunnigt och 
engagerat har informerat om verksamheten. 
 
Eskilstuna den 20 juni 2002 
 
Helena Blomberg 
Fil.mag. 

 8



Centrum för Välfärdsforskning 

Sammanfattning 
I denna rapport, beställd av Torshälla Stads förvaltning, har samverkans-
projektet Mötesplats Torshälla utvärderats. Samverkansparter i projektet 
är Torshälla Stads förvaltning, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 
och Landstinget Sörmland. Parterna sitter samlokaliserade i Torshällas 
Medborgarkontor. Projektet, som har varit verksamt i 5 år, arbetar med 
individer som står utanför den reguljära arbetsmarknaden med syfte att ge 
dem meningsfull sysselsättning och därmed ett förbättrat hälsoläge. 
Målgruppen i projekt Mötesplats Torshälla utgörs av personer som bor i 
Torshälla och är aktuella på minst två myndigheter samtidigt, exempelvis 
arbetslösa med försörjningsstöd eller sjukskrivna och arbetslösa. Delta-
garna i projektet har oftast en svår och sammansatt problematik i form av 
sociala problem, medicinska problem och missbruksproblem. Det gör att 
det är komplicerat att finna varaktiga och långsiktiga lösningar för dessa 
individer.  
Utvärderingens uppdrag och syfte är att genom intervjuer och mötes-
observationer beskriva och värdera den arbetsmodell som har prövats i 
samverkansprojektet. Utvärderingen behandlar endast de professionellas 
perspektiv, deltagarnas perspektiv återfinns till viss del i beskrivande fall, 
men ingen deltagare har intervjuats. Frågor som särskilt har beaktats i 
utvärderingen är 1) har projekthandläggarna överbryggt systemet och 
dess regelverk?, 2) vilket handlingsmönster för samverkan kan urskiljas?, 
3) arbetar projektet med individens intresse i fokus? och 4) hur kan sam-
arbetet mellan projekthandläggarna i Mötesplats Torshälla karaktäri-
seras? Arbetsmodellen i Mötesplats Torshälla analyseras teoretisk med 
hjälp av Goffmans interaktionsteori. Aktuell forskning av relevans för 
projekt Mötesplats Torshälla lyfts även fram. 
Utvärderingen visar att projekthandläggarna använder sig av samverkan 
på ett systematiskt sätt genom 1) flerpartsmöten, 2) samverkansmöten 
och 3) samlokalisering. Vidare kan urskiljas att projekthandläggarna har 
ett fördjupat samarbete. Med fördjupat samarbete avses att parterna bl.a. 
har gemensamma mål, en gemensam grundsyn och att aktörerna är där på 
samma villkor. Det fördjupade samarbetet bidrar till att det i princip inte 
förekommer något revirtänkande hos projekthandläggarna.  
Projekthandläggarna har i mötet med deltagarna tonat ned sina regelverk. 
Man söker efter individuella lösningar och betraktar snarare regler som 
resurser. Det kan betraktas som ett inslag av att de har överbryggt regel-
tänkandet i systemet och att de arbetar med individen i centrum. Hand-

 9



Centrum för Välfärdsforskning 

läggarna tycks även ha överbryggt de ”hål” som finns systemet, dvs. 
”hål” som innebär att det finns individer som ingen myndighet anser sig 
ha ansvar för, vilket leder till att dessa individer hamnar i en gråzon. 
Handläggarna tar alltså gemensamt ansvar för individer som riskerar 
hamna mellan myndighetsstolarna. Projektet har politisk legitimitet och 
starkt stöd av ledning, vilket bidrar till att legitimera deras arbetsmodell.  
Det handlingsmönster som karaktäriserar projekthandläggarnas samarbe-
te kan sammanfattas med begreppen flexibilitet, smidighet, professionellt 
förhållningssätt, stort handlingsutrymme, gemensam grundsyn och kon-
tinuitet, vilket har skapats av bl.a. samlokalisering, samverkansmöten och 
flerpartsmöten.  
Utvärderingen visar att projekt Mötesplats Torshälla har utvecklat en ar-
betsmodell som tycks ligga i linje med vad aktuell forskning kring 
samverkan förespråkar, som inkluderar såväl de professionella som den 
enskilde individen i ett fungerande samarbete. Arbetsmodellen i Tors-
hälla utgör ett exempel på vilka fördelar som finns när parterna är sam-
lokaliserade och kan således ge andra samverkansprojekt idéer och inspi-
ration. Det är dock svårt att direkt överföra en enhetlig arbetsmodell från 
ett lokalt sammanhang till ett annat, eftersom man i hög grad måste ta 
hänsyn till ett anta lokala förutsättningar som gäller. 
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Inledning 
Flera aktörer idag betonar vikten av att välfärdsstatens delar relateras till 
varandra. Det handlar om att samordna systemen, om ansvarsfördel-
ningar, om informationsutbyten, ibland om integrering av olika insatser 
hos skilda organisationer. Ofta betonas vikten av att se och hantera 
människors hela livssituation. Denna inriktning framhålls som en modern 
politik till skillnad mot tidigare, då myndigheternas arbete karaktärisera-
des av tydliga ansvarsfördelningar. Numera finns en stark trend att bryta 
ned gränserna mellan huvudmän för att kunna relatera medborgarnas 
ekonomiska, sociala, psykiatriska, medicinska m.m. problem till varan-
dra. Samverkan har kommit att bli ett nyckelord för det som definieras 
som modern, tillmötesgående och effektiv välfärdspolitik.  
Föreliggande utvärdering avser att beskriva och värdera den arbetsmodell 
som prövats under tiden 1997-2002 i projektet Mötesplats Torshälla. 
Fokus i utvärderingen är hur samverkan mellan myndigheter gestaltas. 
Myndigheter som ingår i samverkansprojektet är Torshällas Stads förvalt-
ning, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget Sörmland. 
Projektet handlar i stort sett om att samverka för att fånga upp individer 
som annars riskerar att hamna mellan myndigheternas stolar och ge dem 
meningsfull sysselsättning. Målgruppen i projekt Mötesplats Torshälla är 
personer som är aktuella på minst två myndigheter och är bosatta i Tors-
hälla. Det som till stor del kännetecknar deltagarna är att de har en 
sammansatt problematik av bl.a. både sociala och medicinska problem. 
Projektet ska även bidra till att effektivisera handläggningstiden. Projek-
tet har tidigare varit föremål för en utvärdering, hösten 1998. Den ut-
värderingen visade på att största vinsterna med samverkan var smidigare 
och snabbare handläggning till fördel för medborgarna, som enbart 
behövde besöka Medborgarkontoret för att träffa olika myndighets-
representanter vid ett och samma tillfälle. En annan fördel som belystes 
var att myndighetsrepresentanterna hade fått ökad kunskap om varandras 
arbetsområden.1 
Aktualiserande av en ny utvärdering efter 5 år görs i samband med att 
projektet står inför att eventuellt omvandlas till en permanent verk-
samhet. Därav har Centrum för Välfärdsforskning fått i uppdrag att som 
utomstående part beskriva och värdera myndighetssamverkan i projektet.  

                                           
1  Berglund, C. (2001) Projekt Mötesplats Torshälla 1997-2000. Rapport från 

projekthandläggarna. 
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Utvärderingens disposition  
Utvärderingens disposition är följande; inledningsvis redovisas projekt 
Mötesplats Torshällas bakgrund och syfte, målsättning, målgrupp, orga-
nisation och resultat från tidigare utvärdering. Därefter tydliggörs före-
liggande utvärderings uppdrag, syfte och frågeställning. I metodavsnittet 
beskrivs och motiveras de metoder som använts och hur materialet har 
bearbetats samt etiskt beaktats. Efter metodavsnittet redovisas resultatet i 
en beskrivning av projektet Mötesplats Torshälla, hur parterna samverkar 
och arbetar med deltagarna. Därefter redovisas beröringspunkter mellan 
aktuell forskning och Mötesplats Torshälla. Avslutningsvis görs en socio-
logisk analys av vissa aspekter av projekthandläggarnas arbetsmodell. 
Utvärderingen avslutas med en diskussion kring följande frågor; Har 
projekthandläggarna överbryggt systemet och dess regelverk?, Vilket 
handlingsmönster för samverkan kan urskiljas?, Arbetar projektet med 
individens intresse i fokus? Hur kan samarbetet mellan projekthand-
läggarna i Mötesplats Torshälla karaktäriseras? 

Bakgrund 
På uppdrag av Kommunfullmäktige i Eskilstuna undersökte kommun-
ledningsförvaltningen vilka förutsättningar som fanns kring en försöks-
verksamhet med finansiell samverkan mellan Eskilstuna Kommun, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget Sörmland. Upp-
rinnelsen till att den politiska ledningen började initiera samverkan över 
myndighetsgränserna har sin grund i den stora arbetslösheten under 
1990-talet och att många människor hade svårt att komma ut i arbetslivet.  
Lokala förutsättningar och problem var upprinnelsen till att samverkans-
projektet förlades till Torshälla. Problem av arbetslöshet, tex. av 8500 
Torshällainvånare kunde man urskilja att var 5:e person, dvs. 1065 
stycken, var anmälda på arbetsförmedlingen den 5 juli 1995. Nästan 
hälften av dem var öppet arbetslösa, vilket medförde stora socialbidrags-
kostnader för kommunen. Under 1995 var summan för socialbidragskost-
nader 9,2 miljoner kronor för 371 Torshällahushåll.2 En annan problem-
bild var målgruppens problematik. Många av dem som var arbetslösa, 
sjukskrivna eller beroende av försörjningsstöd i Torshälla var aktuella på 
flera myndigheter. Det uppfattades ofta av medborgarna som mycket 
påfrestande att behöva redogöra för sina behov hos flertalet handläggare. 
Det fanns en klar risk att ”hamna mellan stolarna” när individen hade 
                                           
2  Berglund, C. (2001)  
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många myndighetskontakter eftersom ansvarsfördelningen mellan myn-
digheter inte alltid är tydlig.3 En samlokalisering av olika arbetslivs-
inriktade stödfunktioner skulle då förenkla en gemensam insats av myn-
digheterna i upprättandet av en individuell planering för den enskildes 
behov, samt en möjlighet till en helhetssyn av individen. Samlokalise-
ringen var ett led i att utveckla samarbetet och har således betraktats som 
en viktig förutsättning för att gynna individer som har haft det svårt att 
återgå till eller etablera sig på arbetsmarknaden.4 
Samlokaliseringen kunde bli en realitet genom att placera projektet i 
Medborgarkontoret som ligger centralt beläget i Torshälla. Torshälla 
Stads förvaltning ansvarar för Medborgarkontoret som har i uppgift att ge 
offentlig service, samhällsinformation och handläggning av försäkrings-
kasseärenden på ett för medborgarna lättillgängligt sätt. Samhällsservicen 
vid Medborgarkontoret kunde genom projekt Mötesplats Torshälla 
ytterligare förstärkas. Andra förutsättningar som gynnade projektets 
placering var att Torshälla är ett geografiskt avgränsat område, en före 
detta egen kommun och att Torshälla har en väl utvecklad social struktur, 
ett rikt och allsidigt föreningsliv, samt en social samhörighet. Det finns 
även ett lokalt näringsliv med både större och mindre företag.  

Projektets syfte 

Projekt Mötesplats Torshälla kom att formulera följande syfte med sin 
verksamhet: 

• genom nytänkande och samverkan kring gemensamma resurser, 
såväl myndigheternas finansiella och personella som berörda 
gruppers stora potential, hitta och pröva nya alternativ till 
meningsfullt arbete för alla 

• genom att arbeta bort revirtänkandet inom olika myndigheter skapa 
ett nytt handlingsmönster för att bättre komma till rätta med syssel-
sättningsproblematiken5 

Projekttidens omfattning skulle vara 4 år fr.o.m. 1996-12-02 t.o.m. 2000-
12-31. Under år 2000 beslutade man att förlänga projektettiden till 2002. 
Projekttidens första 2 år syftade till att de olika myndigheterna skulle 
samlokaliseras och utforma samarbetssätt och nya arbetsmetoder i mötet 
med målgruppen. Den kostnad som omfattade projektet var personal, 

                                           
3  Berglund, C. (2001)  
4  Dokumentation kring projektet. 
5  Berglund, C. (2001)  
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lokaler, inventarier och utrustning, datakommunikation, löpande drift 
samt utvärdering.  
I inledningsskedet förväntade man sig att projektet skulle leda till sam-
hällsekonomiska vinster och till en effektivare organisation. Därav ansåg 
man att projektets kostnad skulle kunna finansieras genom de ekono-
miska besparingarna som respektive medverkande myndighet förvänta-
des åstadkomma. Emellertid iakttog man även ökade omkostnader för 
projektet.6 Projektet har under tidsperioden 010402-011221 haft EU-
medel (mål 3-programmet) till att anlita Samhall Resurs, ett dotterföretag 
inom Samhall koncernen.  

Projektets målsättning och målgrupp 

Målsättningen för projekt Mötesplats Torshälla har varit att utveckla en 
effektivare lokal organisation för att skapa arbete och meningsfull syssel-
sättning för grupper som står utanför arbetsmarknaden. Men även för att 
förbättra hälsoläget för den enskilde individen och ge samhällsekono-
miska vinster.7 
Målgruppen i Mötesplats Torshälla utgörs av bosatta personer i Torshälla 
som är arbetslösa med försörjningsstöd, sjukskrivna och arbetslösa, 
sjukskrivna och har försörjningsstöd eller är försörjningsberoende och 
har arbete, med andra ord är aktuella på minst två myndigheter. 
Målgruppen i projekt Mötesplats Torshälla motsvaras av personer med 
många sammansatta behov samtidigt, exempelvis med missbruksprob-
lem, lättare utvecklingsstörning, lättare psykisk sjukdom samt sociala 
problem. Vissa av deltagarna har dock enbart fysiska åkommor utan 
någon social problematik. För övrigt saknar flertalet av individerna 
grundskole- och gymnasieutbildning eller har otillräcklig skolkunskap. 
Många av dem har svårigheter att nå en egen försörjning och står oftast 
utanför trygghetssystemen. 8 Projektet har således tagit sig an individer 
för vilka det är komplicerat att finna långsiktiga lösningar på syssel-
sättningsfrågan för, beroende på deras sammansatta problematik. Nedan 
följer ett exempel, som baseras på ett verkligt fall, vilket kan illustrera 
den problematik som projekthandläggarna möter hos deltagarna. I fallet 
som beskrivs nedan är de åtgärder som anges fiktiva, namn och kön, samt 
ålder fingerade för att personens identitet inte ska avslöjas.  

                                           
6  Berglund, C. (2001)  
7  Dokumentation kring projektet.  
8  Berglund, C. (2001)  
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Eva, en ensamstående kvinna i 25-årsåldern. Hon kom i kontakt 
med projektet 1997, först via socialtjänsten, sedan via arbetsförmed-
ling och arbetsmarknadsavdelning. Hon blev aktuell för projektet för 
att hon saknar sysselsättning och uppbär försörjningsstöd. Hon har 
gått grundskola, men hoppat av det individuella programmet på 
gymnasiet. Eva hade bl.a. problem med boendet. 1997 fick hon egen 
lägenhet som hon senare blev av med p.g.a. att grannarna upplevde 
henne som störande, men hon fick snabbt en ny lägenhet.  
I oktober 1997 ordnade Arbetsförmedlingen i projekt Mötesplats 
Torshälla en kontakt med arbetspsykolog på arbetsmarknads-
institutet (AMI). Eva uttryckte hela tiden att hon ville ha arbete och 
inte leva på bidrag. I januari 1998 började hon på en praktik på ett 
hunddagis med en tät uppföljning från både Arbetsförmedlingen och 
Socialtjänsten. Hon hade en del frånvaro, men trivdes ganska bra 
och hon hade en bra handledare. 
Under våren 1998 vräktes Eva på nytt med anledning av störningar i 
lägenheten. Hon berättade att hennes kompisar missbrukar och vilka 
hon inte kunde avvisa från sin lägenhet. Hon kom att bo hos sin 
mamma efter vräkningen. Sommaren 1998 var Eva mycket spora-
diskt på sin praktikplats, men till hösten blev det bättre med när-
varon en liten tid. Efter nyåret 1999 avslutas praktiken. 
Projekthandläggarna och Eva träffades för att planera i början av år 
1999. Handläggarna föreslog utbildning som ett led att komma 
vidare, det kunde Eva inte tänka sig. Hon ställde sig istället i kö till 
arbetsmarkandsförvaltningens specialsnickeri och var intresserad av 
kontakt med socialsekreterare för samtalskontakt. 
I september 1999 blev Eva kallad till AMI, men dyker inte upp. 
Som en följd av detta drogs hennes försörjningsstöd in. Då tog Eva 
kontakt med projekthandläggarna och uppger att hon sökt jobb i en 
annan kommun. I november samma år fick hon tid hos en 
arbetspsykolog på AMI. Eva fullföljde denna kontakt. 
I februari 2000 hörde Eva av sig och ville ha samtalskontakt samt 
antabusbehandling. Det blev inget av den kontakt med 
socialsekreterare som initierades 1999 och nu ansåg Eva sig ha 
sådana alkoholproblem att hon ville ha hjälp. Projekthandläggarna 
tog kontakt med vårdcentralen för att få läkartid och förskrivning av 
antabus. I mars 2000 träffade Eva arbetsmarknadshandläggaren i 
projekt Mötesplats Torshälla och hon uttryckte en önskan om att få 
praktisera på fritids. Hon hade då sökt flera jobb som hon inte fått 
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svar om. Under den här tiden bodde Eva hos sin pojkvän. Hon sökte 
egen lägenhet, men eftersom hon hade blivit vräkt två gånger på 
grund av störande uppträdande var det svårt att finna någon. 
I januari 2001 möttes Eva och projekthandläggarna åter. Eva talade 
om att hon ville ha ett riktigt jobb och tjäna pengar. Handläggare 
från Socialtjänsten och Arbetsförmedlingen försökte förklara att hon 
kanske återigen måste tänka sig praktik till en början då hon aldrig 
haft ett arbete på öppna marknaden. Under våren 2001 fick Eva 
praktik via aktivitetsgarantin vid ett större serviceförestag. Eva fick 
även under den här tiden en lägenhet med kommunkontrakt. Efter en 
tid upplevde Eva att praktiken inte ledde någon vart. 
Arbetsmarknadshandläggaren fick då vid ett flertal tillfällen lyssna, 
stötta och uppmuntra Eva till att se denna praktik som en insats som 
på långsikt kunde ge anställning. Under våren 2002 fick Eva fast 
anställning vid detta serviceföretag. 

Ovanstående exempel visar på en sammansatt social problematik hos en 
enskild deltagare och hur svårt och tidskrävande det är att hitta lösningar 
för flertalet av deltagarna i Mötesplats Torshälla. I vissa fall lyckas inte 
projekthandläggarna att finna goda varaktiga lösningar för deltagarna och 
i andra fall lyckas de med sina insatser för deltagarna. 

Arbetsmodellen Mötesplats Torshälla 

De lokala övergripande förutsättningar som präglar arbetsmodellen som 
projekthandläggarna arbetar efter i Mötesplats Torshälla är följande: 1) 
en mindre kommun, 2) ett geografiskt avgränsat område, 3) lokalt 
näringsliv, 4) en centralt belägen lokal, 5) samlokalisering och 6) ett 
behov av att samordna sina resurser. 
Dessa förutsättningar är viktiga för arbetsmodellen som kännetecknar 
projekt Mötesplats Torshälla. Det som främst karaktäriserar arbetsmo-
dellen är kontinuerliga samverkansmöten och flerpartsmöten, där projekt-
handläggarna tar hänsyn till följande: 

• gemensamt arbeta utifrån individens behov och intresse i centrum 
• öppna för otraditionella lösningar i enskilda fall 
• arbeta för att finna meningsfullt sysselsättning åt alla 
• finnas lättillgängliga för deltagarna 
• att det finns en kontinuitet med den gemensamma verksamheten 
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Det som är speciellt med arbetsmodellen i Mötesplats Torshälla är just att 
projekthandläggarna är samlokaliserade och bedriver en gemensam verk-
samhet där den enskilde individen sätts i centrum.  

Projektets organisation 

Vid projektets inledningsskede bestod projektets ledningsgrupp av che-
ferna för Socialförvaltningen, Vårdcentralen Torshälla, Arbetsmarknads-
förvaltningen, Försäkringskassan, Kommundelsförvaltningen Torshälla 
och arbetsförmedlingen. Ledningsgruppen kom gradvis att utgöras av 
branschchef på arbetsförmedlingen, läkare från Vårdcentralen Torshälla, 
samverkanssamordnare från försäkringskassan samt förvaltningschef för 
Torshälla Stads förvaltning som även är projektledare. Förvaltningschef 
Tryggve Lundh har haft uppdraget som projektledare sedan mars 1997.  
Ledningsgruppen har ledningsmöten tillsammans med projekthandläg-
garna ca 5 gånger per år. I ledningsmötena utbyter man information och 
följer upp vad som händer i projektet. Projektledaren ingår även i en styr-
grupp med tre politiker från nämnden. Styrgruppen träffas ett par gånger 
om året och vid dessa möten informerar en eller två representanter från 
projektet om verksamheten.  
Projekthandläggare som arbetar i samverkansprojektet och är anställda av 
Torshälla Stads förvaltning är Carin Berglund som har hand om försörj-
ningsstöd, samt Pelle Österholm som arbetar med arbetsmarknads-
åtgärder. Representant för arbetsförmedlingen är Roland Andersson och 
Margareta Lindroos representerar Försäkringskassan. Under våren 2002 
har även en femte person kommit, Risto Lehtola. Hans uppgift har 
kommit att koncentreras till att etablera kontakter med näringslivet i syfte 
att skapa praktikplatser. Tidigare har Risto arbetat som arbetsledare för 
arbetsmiljölaget i projektet. Till projektet finns därtill olika verksamheter 
för arbetsträning och aktivitetsgarantin knutna. Dessa verksamheter besk-
rivs närmare längre fram i texten. 
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Tidigare utvärdering av Mötesplats Torshälla 

Den tidigare utvärderingen av Mötesplats Torshälla som genomfördes 
1998 pekade på att den samlade kostnadsbesparingen för projektet har 
varit positiv, dock fanns det ett behov av en gemensam budget för att 
utveckla arbetet mot ett mer otraditionellt sätt. Enskilda deltagare i pro-
jektet framhöll projekthandläggarnas gemensamma placering på Med-
borgarkontoret som positiv, då bl.a. handläggningstiden blev effektivare. 
Ett flertal av deltagarna hade fått sin situation förbättrad genom syssel-
sättning, men med en oförändrad ekonomisk situation.9  
Utvärderingen visade också att den grundläggande strukturen för pro-
jekthandläggarnas samverkan hade förbättrats. Likaså betonas att myn-
digheternas kunskap om varandra, kommunikationen mellan myndig-
heter, gemensamt ansvarstagande och förväntningar på varandra hade 
förändrats till det bättre. Utvärderingen pekade även på en viss förbätt-
ring i samverkan på ledningsnivå, dock inte lika tydligt som på verksam-
hetsnivån eftersom ledningsgruppens aktörer hade haft hög omsättning.10 
Utvärderingen underströk att samverkansprocessen var pågående och 
kunde endast ge en lägesbeskrivning av de första 2 åren. Samverkans-
formerna hade utvecklats åt ett positivt håll, men hade inte lett till några 
nya arbetsmetoder i någon större utsträckning. Det största hindret mot 
utvecklande av projektet var att handläggningen av försörjningsstöd tog 
mycket tid i anspråk. Detta skapade i sin tur brist på ett tillräckligt 
handlingsutrymme för att utveckla nya arbetsformer.11 
Niklas Thelin förespråkade i utvärderingen att projektet hade mycket att 
vinna på en utvidgning, då projektärendena som genomförts hade haft ett 
lyckat resultat för såväl de enskilda deltagarna som för samverkans-
formen. Antal deltagare i projektet var 82 personer under år 1998, de 
flesta aktualiserade via försörjningsstöd.12 

Utvärderingens uppdrag, syfte och frågeställning 
Den här föreliggande utvärderingens uppdrag är att, under tidsperioden 
20020102-20020630, som utomstående part beskriva och värdera den 
                                           
9  Thelin, N. (1998) Mötesplats Torshälla –Ett samverkansprojekt för meningsfull 

sysselsättning. Det första projekt året –Uppföljning och utvärdering. Torshälla 
Stadsförvaltning. 

10  Thelin, N. (1998) 
11  Thelin, N. (1998) 
12  Thelin, N. (1998) 
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arbetsmodell som projektet prövat i myndighetssamverkan. Uppdraget 
genomförs av Centrum för Välfärdsforskning i Eskilstuna och utföres av 
Helena Blomberg fil.mag. i sociologi. Utvärderingen avser att med en 
kvalitativ ansats särskilt belysa samverkansarbetet i Mötesplats Torshälla. 
Det bör framhållas att inom ramen för utvärderingens uppdrag finns en 
begränsning. I utvärderingen behandlas samverkan ur deltagande myn-
digheters och projekthandläggares perspektiv. Inga deltagare har inter-
vjuats och kommit till tals, det är således endast de professionellas pers-
pektiv som redovisas. Det är en begränsning, men en avgränsning som 
beslutades i utvärderingens inledningsskede. Det som till viss del kan 
återspegla deltagarperspektivet är vissa beskrivande exempel av fall i 
texten.  
Syftet är således att genom intervjuer och mötesobservationer kunna få 
en detaljrik beskrivning av samverkan och projekthandläggarnas arbets-
modell i Mötesplats Torshälla. Frågor som särskilt behandlas är:  

1. har projekthandläggarna överbryggt systemet och dess regelverk?  
2. vilket handlingsmönster för samverkan kan urskiljas?  
3. arbetar projektet med individens intresse i fokus?  
4. hur kan samarbetet mellan projekthandläggarna i Mötesplats Tors-

hälla karaktäriseras? 

Metod 
Val av metod 

Jag har i denna utvärdering sökt fånga in och beskriva projekthandläg-
garnas arbetsmodell, att lyfta fram hur parterna samverkar och agerar på 
en konkret nivå. Jag har således använt mig av metoder som kan ge 
material av en beskrivande karaktär. 
En av metoderna som använts är mötesobservationer. Tre olika former av 
möten har observerats 1) samverkansmöten, 2) flerpartsmöten och 3) en-
skilda möten. Samverkansmöten är möten där projekthandläggarna 
inbördes med varandra diskuterar olika ärenden. Dessa möten har även 
spelats in på band. Vid flerpartsmöten dvs. när två eller tre projekt-
handläggare tillsammans har träffat en deltagare, har endast anteckningar 
förts över mötets innehåll och form, samt hur projekthandläggarna har 
samverkat i mötet. Likaså vid enskilda möten, där en projekthandläggare 
ensam samtalat med en deltagare har enbart anteckningar förts. Fokus har 
då riktats mot hur den professionelle har agerat i sitt bemötande av 
deltagaren. Andra betydelsefulla faktorer som har observerats är den 
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fysiska miljön och hur var och en av samverkansparterna arbetat när de 
inte deltagit i möten. Urvalet av samtliga möten har varit slumpmässiga, 
med andra ord jag har deltagit i de möten som var inbokade de dagar jag 
befann mig i verksamheten. 
Syftet med att spela in vissa samtal är att kunna urskilja hur projekt-
handläggarna genom talet konkret förmedlar hur de samverkar och därav 
ha möjlighet att göra en samtalsanalys. Samtalsanalys utgör då den andra 
metoden som används. 
Den tredje metoden har varit kvalitativa intervjuer med samtliga 
projekthandläggare i Mötesplats Torshälla, samt med projektledaren. 
Totalt omfattas det empiriska materialet av fem intervjuer, tre mötes-
observationer av ärendediskussioner i samverkansmöten varav två är 
inspelade på band, två flerpartsmöten, tre möten mellan en projekthand-
läggare och en deltagare, samt av en mängd observationsanteckningar. 
Datainsamlingen har ägt rum under v.4 t o m v.8 då jag besökt verk-
samheten två eller tre dagar i veckan.  
Således har olika datainsamlingsmetoder använts till utvärderingen av 
mötesplats Torshälla. Fördelen med att kombinera skilda metoder är att 
på ett allsidigt sätt kunna beskriva projektet och projekthandläggarnas 
arbetsmodell.  

Mötesobservationer 

Det som karaktäriserar observationer inom forskningen är att de är nog-
grant planerade och systematiskt genomförda. Det finns flera fördelar 
med att använda observationer i forskning. En fördel är att forskaren kan 
iaktta den fysiska miljön och socialt beteende direkt, utan att behöva för-
lita sig på andra källor. En utomstående observatör kan lättare urskilja 
vad deltagande studieobjekt inte ser, därför att den fysiska miljön och 
dess relaterade beteenden tas förgivna av studieobjekten.13 Som utom-
stående observatör har man möjlighet att se interaktionen på ett annat 
sätt. Genom utanförskapet kan forskaren studera vad samtalsparter vill 
förmedla till varandra och hur det kan ta sig uttryck. I utvärderingen är 
det användbart att observera hur samtalen tar sig uttryck i samverkans-
mötena. En annan fördel med observationer är att de kan vara användbara 
i jämförelse med andra källor14 som t.ex. intervjuer för att antingen 

                                           
13  Sapsford, R. & Jupp, V. (1996). Data collection and analysis. London: Sage. 
14  Sapsford, R. & Jupp, V. (1996). 
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komplettera informationen eller för att stämma av med fler källor och se 
huruvida de överensstämmer.  
Förutom fördelar med observationer finns även nackdelar med obser-
vation som metod. Den främsta nackdelen är att människor medvetet 
eller omedvetet ändrar sitt beteende för att de vet att de blir observerade, 
vilket leder till att det empiriska materialet blir inkorrekt. En annan 
nackdel är att observationer filtreras genom observatörens tolkningar och 
därmed kan inte metoden ge en direkt presentation av verkligheten15. 
Med andra ord att enbart använda sig av observationer är alltså relativt 
omstritt. Frågan är hur man kan ge en rimlig tolkning av studieobjektet 
med en metod där forskaren är det enda mätinstrumentet. Jag har därför 
kompletterat mina observationer med både intervjuer och samtalsanalys, 
för att få projekthandläggarnas egna beskrivningar och därmed bekräfta 
och öka trovärdigheten i materialet. Detta är ett sätt att handskas med 
svårigheterna med observationer, ett annat är att iaktta sin egen roll. 
Huruvida min närvaro kan ha påverkat projekthandläggarna till att ha 
uppträtt på ett annorlunda sätt än vanligt. Min närvaro har säkerligen i 
någon form påverkat projekthandläggarna genom att jag har deltagit i 
deras möten och även ha följt dem i deras arbetsdag.  
Inledningsvis i arbetet med utvärderingen användes observationer, obser-
vationer som till största del har varit av ett tyst observerande slag, men 
även av deltagande observationer16. Jag har deltagit i verksamheten och 
samtidigt kunnat ställa frågor mer informellt dvs. jag har inte väntat till 
intervjutillfället för att söka svar på något jag har observerat och undrat 
över. Observationsarbetet innebar en hel del antecknande, där jag först 
relativt förutsättningslöst observerade vad som skedde. Därefter struk-
turerade jag upp observationerna enligt följande utgångspunkter: 

• samverkansmötens utformning 
• utformningen av flerpartsmöten och enskilda möten  
• bemötandet av deltagare 
• projekthandläggarnas förhållningssätt 
• arbetsuppgifternas karaktär 

                                           
15  Sapsford, R. & Jupp, V. (1996). 
16  Burgess, R.G. (1984). In the field. An introduction to field research. London: 

Routledge. 
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Samtalsanalys 

Bandinspelningar är en annan del av det empiriska materialet. Valet att 
även genomföra bandinspelningar av mötena mellan projekthandläggarna 
kan motiveras av flera argument, förutom trovärdighetsaspekten. Ett av 
dem är att påvisa hur projekthandläggarna via språket förmedlar sin 
position i samverkan. Det är med hjälp av samtalsanalys som det kan 
vara möjligt att urskilja hur projekthandläggarna ser på deltagarna, hur 
deras förhållningssätt tar sig uttryck. Samtalsanalys innebär främst 
systematiska analyser av samtal som sker dagligen mellan människor i 
interaktion. De mest grundläggande och övergripande frågorna inom 
samtalsanalys är hur ömsesidig förståelse mellan samtalspartner uppstår 
och uppvisas i samtalet.17  

Intervjuer 

Ansatsen i den kvalitativa forskningsintervjun är att förstå den inter-
vjuades perspektiv18 på exempelvis sin arbetsuppgift, arbetsklimat, men 
även att utveckla innebörden av människors erfarenheter. I intervjun har 
kunskap byggts upp i samspelet mellan mig som utvärderare och de som 
har blivit intervjuade. 
Det eventuellt största metodproblemet med intervjuer är att det ligger en 
skillnad mellan ord och handling. Den intervjuade kan säga att han eller 
hon gör vissa saker, men i verkligheten är deras handlingar inte förenliga 
med vad de säger att de gör. Det gör att det är bra att komplettera inter-
vjuer med observationer eller andra typer av källor, för att få en rättvisare 
bild av vad man söker. 
Innan intervjuerna har ägt rum har samtliga projekthandläggare och 
projektledaren fått en intervjuguide19 i förväg. Intervjuguiden bestod av 
ett antal frågor kring projektet, arbetet med deltagarna, samverkan och 
marknadsföring. En anledning till att projekthandläggarna fick intervju-
guiden i förväg var att ge parterna tid att reflektera kring frågorna för att 
få fram en beskrivande bild av dels projektet och dels hur de samverkar. 
Med andra ord vad som är deras arbetsmodell i samverkan. Frågorna som 

                                           
17  Hutchby, Ian & Wooffit, Robin (1998). Conversation Analysis. Cambridge: Polity 

Press. 
18  Kvale, S. (1997/2000) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund : 

Studentlitteratur. 
19  Se bilaga 1. 
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har varit av både tematisk och dynamisk karaktär20 fungerade som ett 
diskussionsunderlag i intervjusituationen.  

Bearbetning av materialet 

Samtliga inspelade intervjuer har i princip skrivits ut ordagrants, likaså 
bandinspelningen av samverkansmötena. Intervjusvaren från projekt-
handläggarna har jämförts med varandra, samt deras uttalanden med 
mina observationer och vad som har framkommit i samverkansmöten. På 
så sätt har jag som utvärderare sökt bekräftelse på att källorna i stor sett 
överensstämmer och pekar således på en viss trovärdighet i materialet. 
Förutom ovanstående datainsamlingsmetoder har övrig dokumentation 
kring projektet använts som en del av det empiriska materialet.  

Etiska övervägningar 

Utvärderingsarbetet har tagit hänsyn till gängse forskningsetiska riktlin-
jerna. HSFR:s principer om frivillighet, avidentifiering och informerat 
samtycke har tillämpats. Utvärderingen syftar inte till att följa enskilda 
ärenden, vilket konkret innebär att deltagares namn och andra karakte-
ristika inte i någon fas har nedtecknats av mig.  
Eftersom jag som utvärderare inte är närmare bekant med Torshälla och 
dess invånare, har de deltagare jag träffat varit anonyma för mig. I texten 
används beskrivande exempel av olika deltagares fall, vilka jag medvetet 
har gett fiktiva åtgärder, fingerat namn, ålder och kön för att det inte ska 
vara möjligt att identifiera någon person. Det bör noteras att uppslag till 
dessa fall har jag fått genom olika ärendebeskrivningar som projekthand-
läggarna har sammanställt för utvärderingens skull. 

Resultat 
Resultatet består av tre delar. Inledningsvis i resultatdelen redovisas 
själva samverkan i projekt Mötesplats Torshälla. Där redovisas samver-
kansteamet och projekthandläggarnas arbetsuppgifter, därefter beskrivs 
projektsamverkan på ledningsnivå och verksamhetsnivå. Sedan följer en 
beskrivning av vilka regelverk som kan försvåra respektive underlätta 
samverkan och därefter återges projekthandläggarnas samverkan mer 
konkret angående handlingsutrymme, samverkansmöten, flerpartsmöten, 
gemensam grundsyn och förhållningssätt, stöd av ledning och politiker. I 
den andra delen av resultatet redovisas projektets kontakt med andra 
                                           
20  Kvale, S. (1997/2000) 
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aktörer. Avslutningsvis i resultatdelen beskrivs projekthandläggarnas 
arbete med deltagarna. Där betonas aktivitetsgarantin, deltagarnas proble-
matik, uppföljning av deltagare, kunskap om deltagarens behov, bemö-
tandet av deltagare, deltagares egenansvar, förebyggande arbete, samt 
brister och förtjänster med projektet. Resultatdelen avrundas med pro-
jektledarens framtidsvisioner kring projektet. 

Samverkansteamet  

Samverkansteamet på verksamhetsnivå, som tidigare framgått, består av 
en socialsekreterare och en arbetsmarknadshandläggare som är anställda 
av Torshälla Stads förvaltning, samt en försäkringskassehandläggare och 
en arbetsförmedlare som är anställda av sina respektive moderorganisa-
tioner. Landstinget finns inte med i samverkansteamet på verksamhets-
nivå, utan enbart på ledningsnivå. Samtliga projekthandläggare har en 
bred kompetens med minst 20 års erfarenhet av arbete med människor i 
olika arbetsuppgifter.  
Försäkringskassehandläggaren har varit med att starta upp projektet 1997 
redan på planeringsstadiet och socialsekreteraren kom till projektet strax 
efter. Arbetsmarknadshandläggaren har arbetat sedan 1998 i projektet 
och arbetsförmedlaren har varit med sedan 2000. Projekthandläggarna 
har alltså arbetat olika lång tid i projektet, men ca 2 år tillsammans som 
samverkansteam.  

Arbetsuppgifter 
Socialsekreteraren finns på Medborgarkontoret alla dagar i veckan och 
arbetar med försörjningsstödsärenden vid sidan av projektarbetet. Social-
sekreteraren påpekar att det har skett en förbättring under de senaste åren, 
sedan den tidigare utvärderingen gjordes, men fortfarande kan hon upp-
leva att försörjningsstödshandläggningen tar mycket tid i anspråk från 
samverkan. Ibland får socialsekreteraren rycka in i akuta ärenden och 
lösa försörjnings- och eventuellt bostadsfrågor för enskilda individer.  
Arbetsmarknadshandläggaren finns också tillgänglig på Medborgarkon-
toret alla dagar och arbetar bl.a. med aktivitetsgarantin som ett viktigt 
verktyg i arbetet med deltagarna. Arbetsmarknadshandläggaren menar att 
hans arbetsuppgifter karaktäriseras av processinriktade åtgärder, vilket 
innebär att han blir något av en allt-i-allo i projektet. En nackdel med 
aktivitetsgarantin, som lyfts fram av projekthandläggarna, är dess höga 
omfattning av administrativt arbete som tar tid från den direkta kontakten 
och arbetet med deltagarna. Arbetsmarknadshandläggaren försöker i 
huvudsak prioritera uppföljning av deltagare ute i praktiska verksamheter 

 25



Centrum för Välfärdsforskning 

genom regelbundna besök. Ansvaret för arbetslösa ungdomar ligger även 
hos arbetsmarknadshandläggaren. 
Arbetsförmedlaren arbetar fyra dagar i veckan på Medborgarkontoret, 
han arbetar med vägledning och arbetar relativt nära arbetsmarknads-
handläggaren med aktivitetsgarantin. Även arbetsförmedlaren upplever 
sig ha ett betungade administrativt arbete som tar tid från att besöka 
deltagare på praktikplatser, besöka företag för att lyckas skapa fler prak-
tikplatser och lönebidragsplatser. Dock har projektet under våren 2002 
fått ett tillskott, en resursperson som ska sköta mer av kontakterna utåt 
med lokala företag i Torshälla.  
Försäkringskassehandläggaren har vanligtvis sin arbetsplats i Eskilstuna, 
men befinner sig på Torshälla Vårdcentral en dag i veckan och en dag på 
Medborgarkontoret. Försäkringshandläggaren arbetar med samordning av 
insatser för arbetslösa sjukskrivna. Likaså försäkringskassehandläggaren 
menar att hon har fått ökade administrativa arbetsuppgifter hos sin mo-
derorganisation.  
Projektledarens roll har under projektets utveckling förändrats från att ha 
fungerat relativt nära som kontakt och bollplank med mycket tid i pro-
jektet till en mer distanserad roll i själva verksamheten. Rollen har en 
mer samordnande karaktär, som innebär att sanktionera beslut, se till att 
verksamheten följs upp, avstämningar och vård av relationerna med myn-
digheter som ingår i samverkansprojektet, samt ansvara för lednings-
möten och dess dagordning. Projektledaren menar att projekthand-
läggarna utgör kärnan för att driva projektarbetet framåt och utveckla 
arbetsmodellen. Vidare har projektledaren även andra uppdrag som berör 
projektet, vilket tidigare har framgått, han är dels förvaltningschef och 
dels formell chef för de kommunalt anställda i projektet.  

Projektsamverkan 

Samverkan på ledningsnivå 
Det bör betonas att det är projektledarens perspektiv som beskrivs nedan.  
Projektledaren menar att samverkan på ledningsnivå till viss del fungerar 
väl. På ledningsmöten kan de andra myndigheterna förutom kommunen, 
ge information om nya regler till projekthandläggarna, vad som händer i 
organisationerna, tipsa om vart projekthandläggarna kan söka pengar till 
projektet eller var handläggarna kan göra intressanta studiebesök. Emel-
lanåt har myndighetsrepresentanterna i ledningsgruppen telefonkontakt 
och diskuterar förslag som senare tas upp i ledningsmöten. Projektledaren 
framhåller att det är främst med försäkringskassan som denna kontakt 
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sker. Vidare menar projektledaren att det är sällan som ledningsgruppen 
har aktiva ledningsdiskussioner för att utveckla projektet när projekt-
handläggarna inte är med. Därtill upplever projektledaren bl.a. att det är 
kommunen som driver projektet och att det inte är ett projekt som drivs 
gemensamt. Den myndighet som är mest passiv i samverkan på lednings-
nivå är landstinget, eftersom landstinget i princip inte har någon tid till 
sitt förfogande att samverka i någon större utsträckning.  
För att utveckla en bättre samverkan på ledningsnivå menar projektleda-
ren att det är av vikt att myndigheterna får mer tid till att ägna sig åt 
projektet. Det kan exempelvis skapas genom att myndigheterna ger pro-
jektet högre status i respektive organisation, såsom Torshälla Stads 
förvaltning har givit projektet status enligt projektledaren. Bland annat 
visar Torshälla Stads förvaltning en stor vilja och har tagit ett stort ansvar 
för projektet genom att skapa sysselsättning i form av praktikplatser och 
offentligt skyddade arbetsplatser (OSA). Projektledaren anser att sam-
verkansmyndigheterna behöver inse vikten av att följa hur projektet 
utvecklar sig för att det kan påverka myndigheternas arbete i sin helhet. 
Förslagsvis menar han att handläggare från samverkansparternas moder-
organisationer har mycket att lära av handläggarna inom projektet för att 
på sikt ha möjlighet att utveckla den egna myndighetens arbetssätt till att 
bli mer effektiv och tillmötesgående. 

Samverkan på verksamhetsnivå 
Projekthandläggarna upplever sig se möjligheter med samverkan mellan 
myndigheter. Möjligheter som de framhåller är dels samhällsekonomiska 
vinster för myndigheter och dels vinster för den enskilde individen. 
Genom samverkan spar både myndigheterna och individerna tid och 
kommer snabbare fram till lösningar för individen. En av projekthand-
läggarna poängterar att samverkan bidrar till en helhetssyn på individen. 
Helhetssyn på individen skapar ett mer reflekterande tänkande kring 
individen. Som myndighetsperson har man större möjlighet att frångå en 
enkelspårighet som vanligtvis uppträder när man enbart ser till sitt eget 
regelverk.  
Det är viktigt att påpeka, menar en projekthandläggare, att det finns lös-
ningar för flertalet individer med även komplexa problem, men för att 
finna dessa lösningar för individen måste myndigheter samverka. Grund-
läggande för att finna individinriktade lösningar i samverkan är att arbeta 
utifrån individens behov och intresse och således använda regelverket i 
andra hand. Projekthandläggarna anser att revirgränser mellan myndig-
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heter och ett ensidigt resonerande utifrån sitt regelverk kan brytas genom 
att placera individen i centrum.  
En av projekthandläggarna menar att de är proffs i samverkan. Projektle-
daren betonar att samverkan på verksamhetsnivå är betydligt väl funge-
rande. Det framgår också av projektledaren och en av projekthandläg-
garna att projektet är beroende av att det är rätt personer som arbetar i 
projektet. Vidare framhåller projektledaren att det är önskvärt att projekt-
handläggarna får mer tid till planering och kompetensutveckling, för att 
dels bli ännu bättre och dels för att hantera sina erfarenheter av svåra 
saker eller situationer.  
Samverkan i projektet innebär att individen inte blir skickad mellan 
myndigheter. Individen har i projekt Mötesplats Torshälla möjlighet att 
träffa samtliga myndighetspersoner vid ett och samma tillfälle, eftersom 
projekthandläggarna är samlokaliserade. Det bidrar till att handläggnings-
tiden kan bli betydligt snabbare och effektivare. En av projekthand-
läggarna menar att handläggningstiden i projektet är ett par dagar eller en 
vecka till skillnad från flera månader i det traditionella sättet att arbeta. 
Samlokaliseringen har också gynnat utvecklandet av ett nära samarbete 
mellan projekthandläggarna. Likaså har gemensamma utbildningar och 
studiebesök bidragit till att projekthandläggarna gemensamt har sökt 
kunskap för att utveckla och förbättra arbetsmodellen i projektet. 

Regelverk som underlättar respektive försvårar samverkan 
Projekthandläggarna och projektledaren menar att det är svårt att utforma 
ett entydigt regelverk som underlättar för samverkan. Det handlar snarare 
om en tolkningsfråga. En av projekthandläggarna anser att det inte finns 
några hinder för samverkan med nuvarande lagstiftning, utan snarare vill 
man finna hinder så kan man göra det. Enligt den lagstiftning som finns 
hos respektive myndighet innebär den i stort att den ska främja samver-
kan mellan olika myndigheter. Projektledaren menar att samtjänsteavtalet 
kan underlätta och förbättra samverkan mellan myndigheter. Samtjänste-
avtalet innebär att myndigheterna kan teckna olika överenskommelser. 
En överenskommelse som projektledaren gärna ser avtalas är t.ex. att 
myndigheterna får en möjlighet att gå in i varandras datasystem, vilket är 
en omöjlighet i dagsläget. Projektledaren anser att samverkan blir mer 
formellt riktig med en sådan överenskommelse, eftersom samverkan idag 
bygger på att myndigheterna delger varandra information om enskilda 
individer. Det informationsutbytet innebär att sekretessen bryts, därav är 
det viktigt att informera och få ett accepterande av den enskilde individen 
att de olika myndigheterna får ta del av individens ärende. Det viktiga är 

 28



Centrum för Välfärdsforskning 

dock, framhåller projektledaren, att projekthandläggarna har individens 
godkännande till detta.  
Att inte ha möjlighet att gå in i varandras datasystem om någon av 
projekthandläggarna inte befinner sig på sin arbetsplats betonar arbets-
förmedlaren som ett stort regelverk som hindrar samverkan. Arbetssättet 
blir då inte lika flexibelt och handläggningstiden kan i vissa fall bli något 
långsammare, eftersom den information som behövs i den specifika 
situationen inte blir tillgänglig.  
Socialsekreteraren menar att det finns vissa regler i enskilda fall där 
regelverk kan krocka kring bestämmelser. Det är därför som projekthand-
läggarna i flertal fall går över regelgränserna för att det ska fungera för 
individen. Ett regelverk eller en uppsättning regler som projekthandläg-
garna bl.a. har försökt att påpeka till ledningsgruppen är ersättningsnivåer 
för deltagare inom samma åtgärd. Det är visserligen inte regelverk som 
försvårar samverkan mellan myndigheter utan det är mer regelverk som 
drabbar den enskilde individen. Försäkringskassehandläggaren berättar: 

(…) det främjar inte rehabilitering att det är så olika regelverk. För 
att den som har minst ersättning varför ska den ha minst, när en 
annan person som gör precis samma sak har mycket mer i 
ersättning. Det är såna saker som gör att det finns regler som 
hindrar, men de försvårar ju egentligen inte för själva samverkan. 
Det är mer konkret för individärendet.  

Ovanstående citat visar dels att skilda regelverk drabbar den enskilde 
individen i form av olika ersättning. 
Det som även kan ställa till problem för deltagare är att det måste finnas 
avtal tecknade för vissa tjänster. Det blir problematiskt när en deltagare 
snabbt behöver hjälp och projekthandläggarnas insats för individen 
stagnerar, eftersom de måste söka reda på hos vilken myndighet ett 
sådant avtal har tecknats. Det bör poängteras att lagstiftning och avtal 
som tecknas förändras relativt ofta inom samtliga myndigheter, vilket 
projekthandläggarna upplever som problematiskt dvs. att ha kunskap om 
exakt vilka avtal och tjänster som står till buds.  

Handlingsutrymme hos projekthandläggarna 
Enligt vad som har framgått ovan, är det vanligt att projekthandläggarna 
kringgår olika regelverk för att anpassa åtgärder till individens specifika 
behov. Projekthandläggarna har med sig reglerna i mötet med individen, 
men för att hitta utvägar och lösningar för individen läggs reglerna åt 
sidan. Projekthandläggarna tycks snarare betrakta reglerna som resurser 
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emellanåt. Ett illustrativt exempel på hur handläggarna i Mötesplats Tors-
hälla anpassar regelverket till den enskilde individen i en så kallad 
otraditionell lösning, följer nedan. Exemplet baseras på ett verkligt fall, 
de konkreta uppgifterna är dock fiktiva för att undvika identifiering. 

Anna 35 år, ensamstående med tidigare missbruksproblem. Hon har 
tidigare arbetat som lokalvårdare, men blev uppsagd i mitten på 
1990-talet. Sedan dess har hon tidvis haft jobb inom kommunens 
arbetsmarknadsavdelning och olika beredskapsarbeten. Under hela 
1990-talet har Anna varit aktuell inom individ- och familjeom-
sorgen.  
Hon genomgick rehabilitering på behandlingshem i Torshälla och 
blev klar hösten 1999. Anna uppbar sjukpenning i förebyggande 
syfte under rehabiliteringstiden. Hon aktualiserades till Mötesplats 
Torshälla via försäkringskassan då det blev aktuellt med arbets-
träning som ett led i slutfasen av rehabiliteringen på behandlings-
hemmet. 
Under arbetsträningen erhöll hon rehabiliteringspenning och den 
övergick till utbildningsbidrag (arbetspraktik) och utbetalnings-
ansvaret låg då hos arbetsförmedlingen. Det fanns förhoppningar om 
att Anna skulle få en anställning där hon praktiserade, men det gick 
inte just då av ekonomiska skäl. Arbetsförmedlingen förlängde 
beslutet om utbildningsbidrag eftersom det var viktigt att Anna hade 
ett jobb att gå till för att inte återfalla i missbruk. Anna kunde få 
utbildningsbidrag t.o.m. 000610, men inte längre enligt gällande 
regler. Hon skulle sedan skrivas in i den nya aktivitetsgarantin 
(arbetsförmedlingens nya åtgärdsprogram), men den skulle träda i 
kraft först 000828. 
Det var oerhört viktigt att Anna skulle få fortsätta att jobba över 
sommaren, men vem skulle betala? Arbetsgivaren hade fortfarande 
inte ekonomiska möjligheter att anställa henne. Anna skulle ha 
kunnat börja stämpla och fått ut arbetslöshetsersättning, men då 
hade hon inte kunnat jobba och risken hade varit stor för återfall. 
Eftersom hon hade rätt till arbetslöshetsersättning, hade hon inte rätt 
att få försörjningsstöd. Och hon hade inte rätt till vare sig rehabi-
literingspenning eller förebyggande sjukpenning, Anna var ju fär-
digrehabiliterad enligt regelverket. 
Här valde projekthandläggarna en otraditionell lösning för Annas 
del. Med motiveringen att det fanns risk för att flera års rehabili-
tering hade kunnat gå till spillo ifall Anna inte skulle kunna jobba 
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sommaren år 2000. Det ledde till att försäkringskassan och kom-
munen delade på kostnaden för sommarmånaderna. Anna fick en 
kombination av rehabiliteringspenning och försörjningsstöd i väntan 
på att bli inskriven i aktivitetsgarantin och från 000828 fick hon 
aktivitetsstöd (via arbetsförmedlingen). I maj 2001 fick Anna en 
OSA-anställning hos den arbetsgivare där hon började sin 
rehabilitering i form av arbetspraktik 1999. Efter det har Anna inte 
varit sjukskriven eller beroende av andra bidrag. 

Ovanstående exempel avser visa hur projekthandläggarna söker finna 
individuella lösningar för individen och att handläggarna arbetar med ett 
gemensamt ansvar samt med ett stort handlingsutrymme. 
Projektledaren betonar att projekthandläggarna har ett stort handlings-
utrymme i det dagliga arbetet i verksamheten. Handläggarna formar lika 
typer av åtgärdspaket med respekt för den budget som utgör den ekono-
miska ramen för projektet. Ibland kan projekthandläggarna tycka att det 
är svårt att våga ta en del kontroversiella beslut i ärenden eftersom pro-
jekthandläggarna inte alltid har förankrat beslutet hos respektive myn-
dighet. Oftast arbetar projekthandläggarna med beslut som är förankrade 
inom moderorganisationen genom att de följer grundläggande regelverk. 
Vissa ärenden som utgör gränsfall för ett regelriktigt handlande kan 
projekthandläggarna förankra hos ledningsgruppen på ledningsmöten och 
hos respektive myndighetschefer.  
Projekthandläggarna känner en frihet att kunna forma projektet, bl.a. 
genom en närhet till varandra och en öppen kommunikation mellan 
varandra. Arbetsförmedlaren anser att det inte finns någon prestige hos 
var och en av projekthandläggarna, dvs. att parterna strängt skulle hålla 
på sitt regelverk i alla ärenden, utan samtliga projekthandläggare försöker 
arbeta utifrån det bästa för individen i den specifika situationen. Arbets-
förmedlaren berättar: 

Även om jag kanske tar på mig en krona mer vid något tillfälle så 
vinner jag den kronan vid ett annat tillfälle. Det är klart att man 
kanske inte går riktigt regelrätt tillväga ibland men det uppväger 
liksom allt tidsbesparande och allting sånt tror jag. (…) Man måste 
kunna vara lite smidig och flexibel! 

Förutom att projekthandläggarna upplever sig ha ett stort handlings-
utrymme i förhållande till sin moderorganisation har de även ett hand-
lingsutrymme i förhållande till varandra som projektkollegor. Projekt-
handläggarna visar respekt för varandras arbete och regelverk och kan 
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således fatta egna beslut i vissa ärenden som mest rör det egna arbets-
området.  

Samverkansmöten och flerpartsmöten 
Samverkansmöten består, som tidigare framgått, av möten mellan pro-
jekthandläggarna. Projekthandläggarna har gemensamma fredagsmöten 
varje vecka. Vid dessa möten diskuterar projekthandläggarna sinsemellan 
1) olika ärenden, 2) tar beslut i vissa ärenden, 3) tydliggör ansvarsfördel-
ningen kring ärenden dem emellan, 4) följer upp i vilken åtgärd deltagare 
befinner sig, 5) bokar tid för flerpartsmöten med deltagare 6) aktualiserar 
nya deltagare till projektet och 7) ger varandra information kring 
exempelvis avtal. Det är ingen av projekthandläggarna som ansvarar för 
någon mötesdagordning eller för protokoll över beslut som fattas. Varje 
projekthandläggare gör egna anteckningar över beslut och introducerar 
nya samtalsämnen fortlöpande i mötet.  
Mötena karaktäriseras av en informell struktur och ett informellt förhåll-
ningssätt, där alla parter får komma till tals. Projekthandläggarna har 
arbetat under en längre tid med varandra. De hoppar mellan olika delta-
gare i samtalet och samtliga projekthandläggare vet omedelbart vilken 
deltagare det rör sig om. Handläggarna nämner alltid deltagarna vid 
förnamn eller efternamn. De samtalar om deltagarna som gamla bekanta. 
I och för sig kan man säga att dessa deltagare är som gamla bekanta, då 
vissa deltagare varit aktuella till och från i projektet under lång tid.  
Det intryck som ges vid observationer av samverkansmöten är att det 
finns ett genuint intresse kring deltagaren och att man visar respekt och 
förståelse för deltagarens hela situation. Respekt och förståelse som bl.a. 
bygger på att projekthandläggarna i samtalet pendlar mellan att inta delta-
garens perspektiv på samhället och sin omgivning och samhällets pers-
pektiv på individens förfarande och situation. Vidare menar försäkrings-
kassehandläggaren att hon har fått ökad kunskap om andras regelverk 
som hon kan använda i andra sammanhang i möten med enskilda indivi-
der som inte deltar i projektet.  
Nedan följer ett exempel på hur ett samtal kan se ut kring en deltagare. I 
denna sekvens kan man urskilja hur projekthandläggarna visar ett gemen-
samt ansvar för individen och bibehåller individens intresse i fokus. P 
står för Pelle, M står för Margareta och R står för Roland, samt C för 

 32



Centrum för Välfärdsforskning 

Carin i samtalsutdraget. Av etiska och sekretess skäl är bl.a. deltagares 
namn markerat med ett antal X.21 

P: jag ska prata med XXX sedan 
M: ja jag skulle vilja att nån åtminstone undersöker det för att det är 
ju inte säkert att det kanske finns (.) ändå annat än XXX som hon 
skulle kunna klara av  
R: vi hade lite tankegångar Pelle och jag om henne också, men det 
får vi se vad vi kan göra där eller om hon blir intresserad 
P: men hon har uttryckt att det var det här hon ville göra  

Projekthandläggarna för ett samtal där de diskuterar individens proble-
matik och hur de på bästa sätt ska lösa hennes situation, att de sätter 
hennes intresse i fokus och blickar framåt. Pelle, arbetsmarknadshand-
läggaren tar sedan, i samtalet, på sig ansvaret att kontakta deltagaren. 
Projekthandläggarna är tydliga med vem som tar kontakt med en del-
tagare och vilka av projekthandläggarna som behöver vara med på ett 
eventuellt flerpartsmöte. Samverkansmötet på fredagar handlar till stor 
del om att fördela kontaktansvar och boka tider för flerpartsmöten, men 
även att fatta gemensamma beslut angående deltagarnas olika åtgärder. 
Detta bidrar sammantaget till att ingen deltagare ska hamna mellan myn-
dighetsstolarna. 
Ytterligare ett exempel på ett samtal kring en deltagare som speglar 
individen i centrum, men även de informella relationerna mellan projekt-
handläggarna, följer nedan. Försäkringskassehandläggaren aktualiserar 
och beskriver en ung person för de övriga projekthandläggarna. Personen 
har ett hästintresse och vill gärna arbeta med hästar, men har inte den 
arbetsförmågan. Personen har god datavana och är positiv till att bli 
inskriven i projektet och har givit sitt medgivande till att ta upp hennes 
problematik bland de andra projekthandläggarna. Arbetsförmedlaren 
Roland reagerar enligt följande: 

R: det fixar vi 
C:  [skratt 
M: [skratt 
R: nej men vi kan ju tänka oss till exempel XXX som säljer trav-
sportsartiklar (.) han håller ju till ute på XXX han har en filial i 
XXX 
M: hon har ju bil alltså så hon kan ta sig fram  

                                           
21  Se bilaga 2 för teckenförklaringar i samtalsutdragen. 
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R:                                       [ja och e: alltså som en praktikplats eller 
prövningsplats eller så 
M: ja det är det det handlar om till att börja med 
R: XXX säkert kunna (.) jag kan prata med XXX också 
M: ja då bokar vi in en tid för henne 
P:                                   [¤vad då svårt ärende 
M: är det bara Roland som behöver vara med som det låter? 
C: möjligen 
P: vad menar du med svårt ärende? (skratt) 
M: (skratt) 
P: det fixar vi säger Roland (skratt) 
M: (skratt) ja jag tänkte medicinskt alltså 
P: ja ja jag skojar bara 
R: MEN eftersom (.) hon inte kan jobba rent formellt med hästar så 
kanske (skratt) men delar av hästar eller delar till hästar  
M:                                          [ja ja precis delar av hästar 
R:                                                                           [a: och då får hon 
träffa hästfolk i alla fall 
M: just det 

Det finns i det ovanstående en respekt och värme när de talar om delta-
garen med inslag av skratt och en viss humor i samtalet.  
Det är inte enbart i samverkansmöten som projekthandläggarna infor-
mellt kan prata och bearbeta jobbiga händelser med besvärliga deltagare, 
menar en projekthandläggare, utan de kan gå till varandra direkt efter 
incidenter.  
Flerpartsmöten sker också oftast på fredagar, då alla projekthandläggare 
befinner sig på Medborgarkontoret. Flerpartsmöten består av möten 
mellan en deltagare och minst två av projekthandläggarna22. Samtliga 
projekthandläggare är positiva till flerpartsmöten och anser att de är väl 
fungerande. Flerpartsmötena kan se lite olika ut beroende på vem av 
projekthandläggarna som ska leda mötet. Vem som driver mötet är en 
relativt tyst överenskommelse mellan projekthandläggarna. Vanligtvis 
sker den tysta arbetsfördelningen genom vem som skall inleda mötet, 
vem som har aktualiserat ärendet och vem som har kallat deltagaren till 
mötet. Försäkringskassehandläggaren menar att hon vanligtvis leder 
möten där hon har ansvarat för att kalla deltagaren. Hon börjar då med att 
berätta om syftet till att de har träffats och ger en kort introduktion om 
deltagarens tidigare historik och var deltagaren står i dagsläget. Därefter 
                                           
22  Exakt hur flerpartsmöten kan gestaltas beskrivs längre fram i texten. 
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brukar mötet flyta på, projekthandläggarna känner när och hur de ska 
samtala i mötet. Försäkringskassehandläggaren berättar: 

Jag tycker att vi ger och tar allesammans och det är ingen som på 
något vis försöker skyffla över ett ansvar till någon annan och säga 
att det här kan vi inte och det här går ju inte. Vi har aldrig dom 
diskussionerna. Intervjun blir liksom utifrån vad individen har för 
behov, vad den vill och vad vi kan göra för att hitta en lösning. 

Flerpartsmötena fungerar även som ett stöd för projekthandläggarna, 
uppger två av handläggarna, t.ex. om de upplever att de fastnar i kom-
munikationen med en deltagare eller om det är någon deltagare som av 
någon anledning blir aggressiv eller ledsen.  

Projekthandläggarnas gemensamma grundsyn och förhållningssätt 
Enligt vad som framkommit i intervjuer och mötesobservationer tycks 
samtliga projekthandläggare utgå från en gemensam grundsyn på delta-
garna och vad som är viktigt i bemötandet. Försäkringskassehandlägga-
ren menar att de visar en respekt för deltagaren i mötet oavsett deltaga-
rens bakgrund, de möter människan och alla deltagare får en chans. Det 
är viktigt menar projekthandläggarna att vara tillåtande, dvs. att ge 
deltagare fler chanser och även betona för deltagarna att det är accepterat 
att misslyckas i projektet. Nedan följer ett exempel på ett fall som visar 
hur deltagaren får ett flertal chanser. Även i detta fallet är namn, ålder 
och åtgärder fiktiva för att undvika identifiering.  

Per, 20 år och ensamstående. Per blev aktuell för samverkan i april 
2002. Dessförinnan var han känd av handläggare från arbets-
marknadsförvaltningen (AMA) och socialtjänsten (Soc). 
Per har vuxit upp i en familj där båda föräldrarna missbrukade. Efter 
föräldrarnas separation flyttade han med sin mamma och sin syster 
till Torshälla kommun. Mamma gifte sig med en man från orten. 
Efter en tid separerade mamman. Även här förekom missbruk och 
det var på många sätt en stökig social situation. 
Per beviljades eget boende trots att han fortfarande gick kvar på 
gymnasiets individuella program. Han hoppade av gymnasiet och 
fick en ungdomspraktik i september 2000 på ett ålderdomshem. 
Under vintern fick Per problem som härrörde från förhållandet med 
biologiska pappan som han försöker hålla kontakt med. Pers 
socialsekreterare sökte förmedla samtalskontakt. En andra praktik-
period inleddes, på ett daghem. Där uppstod det problem med annan 
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personal, Per stannade där i fyra månader. En liten tid därefter 
började han på Datorteket. Där trivdes Per väldigt bra. Han fick 
träffa nya människor och fick nya impulser. 
När Datorteksstudierna var avslutade skrevs Per in i aktivitets-
garantin och går numera på projektets datastudio. Hans mål är att till 
hösten 2002 komma in på plåtslagarutbildning, vilket Per har goda 
utsikter till. 
För denna unga man har det varit viktigt att projekthandläggarna 
funnits till som en fast punkt. Han har kunnat komma tillbaka fast 
praktikplatserna inte alltid fungerat, han har fått vara ifred och 
bearbeta sina problem de gånger han behövt det. Han har fått tid på 
sig att fundera vad han helst av allt vill göra. Han har inte behövt 
låtsas att den sociala situationen är bättre än den är, för projekthand-
läggarna vet hur det ser ut. Det har varit värdefullt att Pers 
närstående också har fått stöd till arbete och nykterhet genom 
projektet det har gjort att han kunnat släppa en del av ansvaret och 
omhändertagandet för dem. 

Ovanstående exempel visar också hur projekthandläggarna uppvisar en 
förståelse och respekt för deltagarens situation, vilket är en del av hand-
läggarnas förhållningssätt.  
Det som har bidragit till utvecklingen av projekthandläggarnas förhåll-
ningssätt är bl.a. en gemensam handledning. Det menar en av projekt-
handläggarna, att handledningen fyller en viktig funktion för deras sam-
arbete, de kommer varandra närmare och förstår varandras agerande på 
ett djupare plan. En handledning som hjälper projekthandläggarna att be-
arbeta erfarenheter av sina möten med deltagare, hur de upplever och 
känner inför vissa situationer med deltagare. Arbetsförmedlaren säger 
följande: 

Nu är vi så inkörda på varandra så att nu kan man med ryggmärgen 
veta vad det är frågan om. Det behövs egentligen bara något tecken 
ibland, så vet man vad det är frågan om. Det är det som är bra med 
projektet att man byter inte folk så ofta, när man väl kommer in i 
projektet vill man vara kvar. Kontinuitet och backup för varandra, 
utifrån det man kan. 

Socialsekreteraren anser att en del i deras förhållningssätt innebär att de 
förväntar sig att deltagarna är vuxna människor som tar ansvar för sitt liv 
och vill ta ansvar för sitt liv, samt har egna resurser.  
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Projektets stöd av ledning och politiker 
Projekthandläggarna upplever att de får ett gott stöd av projektledaren 
och de andra myndighetsrepresentanterna i ledningsgruppen för sitt 
arbete. Handläggarna framhåller främst Torshälla Stads förvaltning och 
nämnden som ett viktigt stöd, eftersom de anser att projekthandläggarnas 
arbete är värdefullt för medborgarna i Torshälla. Politikerna visar pro-
jektet ett stort intresse och projektet är starkt förankrat i samtliga partier. 
Nämnden har varit engagerad i projektet från inledningsskedet kring för-
sörjningsstöd, aktiviteter, åtgärder, praktikplatser och möjliga ingångar 
till arbete i lokala företag i Torshälla. 
Politiker får kontinuerlig information och kontakt med projekthand-
läggarna en gång i månaden under sina besök på Medborgarkontoret. 
Förutom information kring projektet till styrgruppen får alltså politikerna 
information vid sina regelbundna besök. Politikerna besöker Medborgar-
kontoret i fler syften än att enbart stödja projektet och verksamheten som 
Medborgarkontoret står för, politikerna är även tillgängliga för allmän-
hetens frågor. Således har både projektet och Medborgarkontoret en stark 
ställning i förvaltningen. Det innebär, menar projektledaren, bl.a. att 
socialsekreteraren och arbetsmarknadshandläggaren har en stark ställning 
i förvaltningen, vilket underlättar i kontakter med exempelvis enhets-
chefer i diskussioner om olika förslag. Enhetscheferna vet att förvalt-
ningsledningen är positiv till projekthandläggarna och projektet.  
Projektledaren poängterar att en del av projektets verksamhet är synligt 
för såväl politiker som vanliga torshällabor, i form av ett arbetslag23 som 
är ute och arbetar. Projektledaren anser att projektet kan påverka Tors-
hälla och skapa ett kvalitativt bättre Torshälla, vilket gör att projektled-
aren hävdar att projektet har en förankring bland torshällabor.  
Det stöd som projektledaren kan ge till projekthandläggarna är att bistå 
med hjälp om det uppstår problem kring någon tolkning av regelverket. I 
övrigt ger projektledaren allmän stimulans och tillgodoser behovet av 
kompetensutveckling. Projektledarens stöd till projektet som helhet, uti-
från sin roll som förvaltningschef, är att ge projektet status. Den status-
givande funktionen är viktig i dialogen med myndigheterna som projektet 
samverkar med. Projektledaren menar t.ex. att Arbetsförmedlingen är i 
sig en organisation som är öppen för nya idéer och startar olika typer av 
projekt för att utveckla och förbättra sin organisation. Det blir då av vikt 
att projektet har status för att dels inte glömmas bort i moderorgani-

                                           
23  Arbetslaget är något som beskrivs närmare längre fram i texten. 
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sationen och dels för att moderorganisationen kan ta lärdom av projektets 
arbetsmodell. Således har projektledaren en statushöjande och en påmin-
nande funktion för projektet. 

Projektets kontakt med andra aktörer 

Projekthandläggarna har etablerat en regelbunden och god kontakt med 
Individ och familjeomsorgen (IFO) i Torshälla. Parterna träffas 1 gång i 
månaden för att diskutera allmänna frågor kring hur de kan förbättra 
samarbetet mellan projektet och IFO, bl.a. hur projektet alternativt IFO 
kan slussa över ärenden till varandra och hur parterna kan stötta varandra 
och använda varandras kompetens i olika ärenden. Försäkringskasse-
handläggaren berättar: 

Nu senast till exempel så diskuterade vi lite nya rutiner angående 
hur vi ska handlägga någon person som personalen på individ och 
familjeomsorgen anser kanske bör söka förtidspension. Och hur ska 
vi göra för att få in tillräckligt med material som styrker att 
personen har rätt till förtidspension och vem gör vad i vilket skede. 

Parterna diskuterar alltifrån rutiner till hur arbetsfördelningen dem emel-
lan ska se ut. Socialsekreteraren betonar att projektet och IFO strävar 
efter ett gott samarbete, samt att fungera som länkar för varandra. Hon 
menar därför att det är av vikt att alla parter finns på plats för att 
samarbetet ska fungera, dock har de första månaderna under år 2002 
präglats av hög sjukskrivning hos de anställda på IFO bl.a. på grund av 
hög arbetsbelastning. Det påverkar det stöd och uppbackning deltagarna 
kan få i projektet av IFO. Socialsekreteraren berättar: 

Jag hade besök av en kille idag som kom ut ifrån ett behand-
lingshem igår och ville ha kontakt med en socialsekreterare för 
stödsamtal och uppbackning på olika sätt. Och jag tog upp hans 
önskan hos personalen på IFO och bad dem ta sig an honom i deras 
behandlingsgrupp, men dom sa nej, vi har så mycket nu, vi kan inte 
ta honom. Jag förstår att dom har det, men det är väldigt synd för 
det hade varit väldigt bra att länka i det.  

Förutom samverkan med IFO, sker en viss form av samverkan med 
Kriminalvården, mest med Frivården som kan slussa deltagare till projek-
tet. Polisen är en annan aktör, som lokalmässigt ligger intill Medborgar-
kontoret.24 Med polisen kan ett visst informationsutbyte ske kring vissa 

                                           
24  Det har dock beslutats att polisens närkontor i Torshälla ska läggas ned. 
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deltagare. Andra aktörer är länkarna, kyrkan, i viss mån fackföreningar 
och lokala företag. De kontakter som uppstår med andra aktörer än de 
myndigheter som finns representerade i projektet bygger till stor del på 
den enskilda individens behov i sin situation.  
Till själva projektet finns olika verksamheter knutna där deltagarna 
beroende av sina behov och förutsättningar ingår i olika sysselsättningar 
för att komma igång. I början av 1997 startade ett AMA-lag, ett arbetslag 
som fick i uppdrag att ordningsställa Kofältet. Kofältet är ett markområde 
nära Torshällaån, som omskapades till ett rekreationsområde med bryg-
gor och grillplats. AMA-laget har sedermera fått namnet miljövårdslaget 
och ingår i vad som kallas Miljövårdsprojektet. Miljövårdsprojektet har 
sedan hösten 1999 sin verksamhet i en gammal industrilokal, f.d. Hol-
mens industri, centralt belägen i Torshälla. Verksamheten fungerar som 
cykelverkstad med renovering och reparation av förvaltningens cyklar. 
Även möbelrenovering av förvaltningens möbler och andra snickeriar-
beten vid skolor och förskolor utföres av miljövårdslaget. Miljövårds-
laget får även uppdrag av kommunen att klippa gräsmattor och skotta 
snö. En annan verksamhet är renovering av en lotsbåt, en 100-årig träbåt 
som Munktells museum har skänkt till projektet. Den verksamheten går 
under namnet lotsbåtsprojekt ”Nema”.25  
Arbetet i miljövårdslaget innebär ett relativt tungt arbete och det är 
främst män som arbetar inom laget. Projekthandläggarna är medvetna om 
att det behövs en mer kvinnoinriktad verksamhet, för att fånga upp fler-
talet av de kvinnliga deltagarna. Det som i nuläget planeras av projekt-
handläggarna är ett socialt kooperativ, en verksamhet som är mer anpas-
sad till kvinnor. Det finns ytterligare en verksamhet under projektets 
ledning, som erbjuder deltagarna datautbildning under handledning av en 
datahandledare, samt målning med oljefärger under handledning av en 
konstnär. Denna verksamhet är belägen i Kvarnen, dvs. vid Torshällas 
bibliotek där de har en egen lokal ovanpå bibliotekets lokaler. 
Det har tidigare funnits en lokal GAIA grupp som var aktiv under 6 
månader, från september 1999 till februari 2000. Eftersom det inte fanns 
tillräckligt många kvinnor i Torshälla med behov av en sådan insats, 
avvecklades verksamheten26. Nedan följer en sammanfattande bild av 
projektets verksamheter och kontaktnät. 
 

                                           
25  Berglund, C. (2001) 
26  Berglund, C. (2001) 
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Sammanfattande bild över projektets verksamheter och kontaktnät med andra 
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Arbetet med deltagarna  

Aktivitetsgarantin 
Sedan hösten 2000 har projekt Mötesplats Torshälla arbetat med aktivi-
tetsgarantin som har blivit ett viktigt verktyg i projektets rehabiliterings-
arbete. Aktivitetsgarantin innebär att den arbetssökande som har fyllt 20 
år och är eller riskerar att bli långtidsarbetslös ska erbjudas en plats inom 
aktivitetsgarantin av arbetsförmedlingen. I aktivitetsgarantin kan t.ex. 
ingå arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik och starta-eget-bidrag. 
Aktivitetsgarantin i Mötesplats Torshälla har formulerat följande mål: 

1. ge personer som är långtidsarbetslösa eller riskerar långtidsarbets-
löshet möjlighet att inta en huvudroll i sin planering för ett 
framtida yrke eller utbildning. 

2. ge deltagarna möjlighet att under planerade former bryta mönster 
som har skapats av långtidsarbetslöshet och se nya möjligheter.27 

Inom aktivitetsgarantin kartläggs deltagarens kompetens och utbildnings-
behov, vilket utgör grunden för den individuella planeringen av deltaga-
rens del- och huvudmål. Det är deltagarnas behov och intresse som styr 
studiebesök på arbetsplatser och hos studiesamordnare. Projekthandläg-
garna betonar betydelsen av deltagarnas aktiva agerande i processen, 
samt behovet av att arbeta med deltagarnas motivation och självförtroen-
de.  
Inriktningen i aktivitetsgarantin innebär att stärka deltagarens möjlighet 
att med olika medel få ett arbete inom den reguljära arbetsmarknaden. 
Deltagaren kan pröva sig fram vad som är mest lämpligt, praktik på 
arbetsplats eller utbildning. När deltagaren är inne i en utbildning eller på 
en praktikplats har handledaren en kontakt med deltagaren för att 
bibehålla kontinuiteten i samverkansarbetet.  
Deltagaren kan vara inskriven i aktivitetsgarantin i tre år och i regel 
brukar deltagaren börja med 8 veckors praktik i vägledande syfte. En 
fördel med aktivitetsgarantin är att deltagaren kan byta praktikplats om 
deltagaren anser att det inte fungerar, likaså kan praktiken förlängas om 
det fungerar för deltagaren. Diskussioner med arbetsgivaren kring 
lönebidrag och förstärkt anställningsstöd kan också förekomma som ett 
alternativ. Deltagaren kan få förstärkt anställningsstöd efter att ha varit 
arbetslös i 2 år. 

                                           
27 Berglund, C. (2001) 
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Deltagarantal och deltagartid i projektet  
Deltagarantalet i Mötesplats Torshälla har ökat betydligt sedan 1998 som 
då utgjordes av 82 personer. Det totala deltagarantalet under mars år 
2002 var 232 inskrivna varav 64 deltagare var föremål för aktiva insat-
ser.28 Det har alltså nästintill skett en tredubbling av deltagarantalet. Det å 
andra sidan har inneburit en högre arbetsbelastning för projekthand-
läggarna. Fast å andra sidan menar projekthandläggarna att de inte kan 
neka någon individ att delta i projektet. Enligt vad som framkommer i 
mötesobservationerna är samtliga projekthandläggare eniga om att det 
inte bör förekomma något intagningsstopp, utan de konstaterar att det kan 
innebära att vissa ärenden kommer att ta längre tid i anspråk. Det bör 
dock framhållas att den höga arbetsbelastningen inte enbart beror på det 
höga deltagarantalet, utan på att samtliga projekthandläggare har fått 
ökade administrativa arbetsuppgifter vid sidan av projektarbetet bl.a. från 
sin moderorganisation. 
Kriterier för att få delta i projektet Mötesplats Torshälla är, som tidigare 
framgått, att individerna ska vara aktuella vid minst två myndigheter, 
bosatta i Torshälla och vara i det tillstånd att någon form av syssel-
sättning kan genomföras. Individen får tex. inte vara aktiv i missbruk av 
droger eller alkohol, samt inte vara psykiskt eller fysiskt sjuk.  
Det finns ingen gräns för hur länge deltagarna får delta i projektet. 
Deltagare som avskrivs från projektet är den som fysiskt har flyttat från 
Torshälla, någon som av olika anledningar inte vill delta längre för att det 
inte ger individen något, någon som har en arbetsoförmåga och har fått 
sjukbidrag eller förtidspension, någon som projektet inte har fler resurser 
kvar att stödja individen med, samt någon som har fått arbete. Det finns 
deltagare som kan vara ”vilande” i projektet, dvs. tillfälligt avskrivna för 
att senare upptas i verksamheten igen. Det kan vara personer som går en 
utbildning, men som projekthandläggarna vill följa upp och se att indivi-
den blir självgående. Andra orsaker kan vara att man har hamnat i ett 
aktivt missbruk av droger eller alkohol och behöver istället en plats på 
behandlingshem.  

Deltagarnas problematik  
Deltagarna har oftast en sammansatt problematik. Försäkringskassehand-
läggaren berättar: 

                                           
28  Det bör betonas att deltagarantalet ständigt ändras, siffran kan både gå upp och 

ned. 
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Men sen är det psykiska orsaker och väldigt ofta måste jag ju säga, 
eftersom det är sjukskrivna arbetslösa, så det är sällan att det är så 
enkelt att det är en diagnos och arbetslös utan ofta är det många 
olika diagnoser. Det kan smyga in sig lite social problematik, 
sociala situationen hemma, som ändå påverkar även om det inte 
behöver handla om socialt utslagna. Men att det finns sociala 
orsaker. Det kan vara ekonomiska orsaker också. Det är ofta en 
ganska sammansatt problematik av många olika saker. (…) Jag vill 
påstå att det är sällan som det är bara ett problem. Ofta är det flera 
olika. 

Vidare menar socialsekreteraren att de har gjort vissa kategoriseringar av 
deltagarnas problematik för att kunna föra statistik. Projekthandläggarna 
har gjort kategoriseringen utefter deltagarens huvudproblematik. Kate-
goriseringarna är; deltagare som har sociala problem, missbruksproblem, 
medicinska problem, intellektuellt handikappade och psykiskt handikap-
pade, samt enbart vägledning. Vägledning i denna kategorisering innebär 
stöd och råd till ungdomar, som efter gymnasiet inte vet vad de vill göra. 
Ungdomarna får praktik inom något område som intresserar dem, för att 
sedan gå vidare till utbildning. Utbildning som vanligtvis sker inom det 
område där de har praktiserat. Hos dessa ungdomar finns inga synliga 
sociala eller andra problem. Fördelningen över antalet ser ut följande: 
  

Deltagarnas problematik
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I ovanstående statistik, som projekthandläggarna framtagit, framkommer 
att missbruksproblem och sociala problem ligger högst på skalan. Statis-
tiken visar även, vid variabler som kön och ålder, att kvinnor födda på 
1960-1970-talet är överrepresenterade. Socialsekreteraren menar att det 
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som igenkänns hos alla kategorier är att flertalet deltagare har väldigt 
dåligt självförtroende och dålig självkänsla.  
I en mötesobservation kunde jag urskilja en uppfattning hos projekt-
handläggarna, att vissa grupper av deltagarna har en sådan sammansatt 
problematik att de troligtvis aldrig kommer att få en etablering inom 
arbetslivet. En av projekthandläggarna uttryckte att de får för dessa 
deltagare ha en annan målsättning eller rättare sagt kringgå deltagarnas 
förutsättningar i deras skriftliga handlingsplaner. Projekthandläggarna 
skriver in deltagarna i en arbetspraktikplats (APR) och i handlingsplanen 
uppges det att individen blir inskriven med en inriktning mot att komma 
vidare, men både deltagaren och handläggarna vet att hon eller han inte 
kommer att gå vidare. Enligt en av projekthandläggarna är det en grupp 
som far väldigt illa i systemet och dessa individer borde egentligen direkt 
få en offentligt skyddad arbetsplats (OSA).  
I arbetet med enskilda deltagare kan det vara enklare respektive svårare 
att ge stöd och finna lösningar. Försäkringskassehandläggaren menar att 
enklast att ge stöd till är de individer som har en slags etablering på 
arbetsmarknaden även om deras situation för tillfället innebär arbetslös-
het och sjukskrivning. Det vill säga att desto färre problem individen har 
ju enklare är det att arbeta med dem. Arbetsmarknadshandläggaren menar 
att introverta individer som saknar både arbetslivs- och livserfarenhet är 
svåra att bemöta och ge stöd till. Medan personer med missbruk anser 
han är enklare, delvis beroende på att han har tidigare erfarenheter av 
arbete med missbrukare. Socialsekreteraren menar att man måste vara 
tillmötesgående och lyhörd i sitt bemötande av deltagarna även om man 
upplever sig kränkt och dåligt behandlad av deltagaren man försöker ge 
stöd till. Det får inte påverka bemötandet, men det kan upplevas 
svårtarbetat ibland menar en av projekthandläggarna.  
Det speciella med projektet är enligt projekthandläggarna att man ger 
deltagarna flera chanser, som tidigare framgått, att komma igång i någon 
form av sysselsättning. Projekthandläggarna behåller ansvaret kring 
deltagaren, och är noga med att fånga upp deltagaren. Försäkringskasse-
handläggaren poängterar att de arbetar med många ärenden som man 
eventuellt inte normalt sett skulle arbeta med i samverkansprojekt mellan 
arbetsförmedling, försäkringskassa och kommunen. Hon menar att 
moderorganisationerna skulle eventuellt använda termer som ”för sjuka”, 
”socialt utslagen” eller ”inte anställningsbara” på flertalet av deltagarna i 
projektet. 
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Uppföljning och dokumentation av deltagarna 
Praktiska uppföljningar med besök hos deltagarna i olika åtgärder sköts 
främst av arbetsförmedlaren och arbetsmarknadshandläggaren. Det är 
uppföljningar som sker regelbundet. Till en följd av att den adminis-
trativa arbetsbelastningen har ökat för projekthandläggarna har det dock 
med tiden kommit att gå allt längre tid mellan uppföljningarna. Projekt-
handläggarna har även återkommande uppföljningssamtal kring inskrivna 
deltagare. Det innebär att de diskuterar ärende för ärende och genom att 
alla projekthandläggare vet direkt vad som pågår i ärendet, är det också 
en uppföljning i sig. Uppföljningen syftar till att förhindra att deltagare 
ska hamna mellan stolarna. Försäkringskassehandläggaren menar dock 
att uppföljningen har delvis försämrats: 

Det är en kontinuerlig uppföljning som tyvärr det senaste året har 
blivit lite sämre bara på grund av att vi har haft så många ärenden 
och att vi alla har så stor arbetsbelastning vid sidan av projekt-
arbetet. Det har gått lite långsammare det här året, och lite sämre 
uppföljning, men vi är medvetna om det och vi försöker jobba med 
det nu också så att vi ska prioritera rätt och göra rätt saker. 

Som tidigare påpekats är det är alltså inte enbart det höga deltagarantalet 
som skapar arbetsbelastning hos projekthandläggarna, även arbetsupp-
gifter som går utanför projektet har ökat hos dem. Försäkringskasse-
handläggaren påpekar ökade och förändrade arbetsuppgifter på den egna 
myndigheten som tar tid i anspråk. Socialsekreteraren har de senaste 
månaderna fått ta hand om akuta ärenden, hon uttrycker sig också att 
ärenden om försörjningsstöd prioriterar sig självt.  
Vid projektets inledningsskede diskuterades huruvida projektet skulle 
föra en gemensam dokumentation kring deltagarna. Det var främst olika 
sekretesslagar som hindrade ett gemensamt system. Således har tre av 
projekthandläggarna var sin akt eller för journalanteckningar för varje 
deltagare. Arbetsmarknadshandläggaren utgör ett undantag, han har inte 
något liknande dokumentsystem. Arbetsmarknadshandläggaren menar att 
han ofta vet vilka processer som deltagarna befinner sig i, eftersom han 
följer deras åtgärder. Han för dock egna anteckningar över vad deltagaren 
gör och har gjort, men det är inga uppgifter som moderorganisationen tar 
del av.  

Kunskap om deltagarens behov 
En viktig aspekt i rehabiliteringsarbetet är att deltagarna ska hamna inom 
rätt åtgärd. Det kan ta tid att finna rätt åtgärd för deltagare, men 
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projekthandläggarna söker lyssna in deltagaren för att komma fram till 
vad deltagaren verkligen vill och har förutsättning för. Projekthand-
läggarna har upptäckt vid ett flertal tillfällen att deltagarna anpassar både 
sitt sätt att uttrycka sig och svara på frågor utifrån vad deltagarna tror att 
handläggarna förväntar sig att höra. Deltagarna har lärt sig olika 
strategier genom tidigare erfarenheter av möten på myndigheter. Det är 
en form av överlevnadsstrategi eftersom många av deltagarna har varit 
bidragstagare under väldigt lång tid och blivit beroende av det offentliga 
försörjningssystemet. Några av deltagarna är även präglade av det sociala 
arvet, de har blivit socialiserade till att mer eller mindre ”dra valser” för 
myndigheter i tron att det fungerar på det sättet. Socialsekreteraren menar 
att det är lätt att identifiera ”berättelser” hos deltagarna. Det leder ibland 
till, menar socialsekreteraren, att hon gör generaliseringar av individer 
och får svårt att se det unika hos individen. Det kan dock ta mycket tid i 
anspråk att reda ut vad deltagaren vill och vilket behov han eller hon 
anser sig vilja ha stöd och hjälp för.  
Projekthandläggarna menar att det huvudsakligen är deltagaren som ska 
definiera sitt behov, men att ibland vet inte deltagarna vad de har för 
behov eller vilket utbud av åtgärder som finns till hands. Det handlar 
således i stort sett om ett samtal där handläggare och deltagare i sam-
förstånd ska definiera deltagarens behov. Projekthandläggarnas uppgift i 
samtalet är att ”hitta nycklar” till individen för att lirka fram behoven. 
Projekthandläggarna använder ett lösningsinriktat arbetssätt och ställer 
frågor som ”vad skulle du vilja göra, om du fick önska?” till deltagarna. 
Andra frågor kan vara ”vad skulle hända om du gjorde så här?”, ”vilka 
konsekvenser skulle det få?”. Projekthandläggarna anser att det är viktigt 
att ha en dialog med deltagaren, så att man tillsammans kan resonera och 
diskutera. Det klargörs alltså inte i första mötet med deltagaren vilka 
behov som finns och vad deltagaren vill göra. En av projekthandläggarna 
framhåller att de är med och påverkar hur individens behov definieras. 
Hon säger följande: 

Ibland kan det faktiskt vara så också att dom kan uttrycka ett behov 
men eftersom dom inte känner till vad som finns så kanske dom inte 
uttrycker det behovet heller, så det är klart att vi är med och 
påverkar också hur de ska komma fram till vad dom har för behov. 

Projekthandläggarna arbetar aktivt efter att få fatt på deltagarens 
specifika behov och önskemål. Handläggarna är medvetna om att det tar 
tid och att det måste ta tid, för de kan inte stressa fram något hos den 
enskilde individen i dennes livssituation. Arbetsmarknadshandläggaren 
betonar att det handlar om en fingertoppskänsla att veta när tiden är 
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mogen för individen. Arbetsförmedlaren menar att en del deltagare måste 
få en mjukstart, medan andra deltagare kan behöva en mer aktiv start. 
Ibland förekommer det en skillnad mellan deltagarens uppfattning av 
vilka behov som föreligger och projekthandläggarnas uppfattning av 
vilket behov deltagaren har, vilket kan försvåra en ömsesidig definition 
av behovet. Socialsekreteraren menar att ibland kan hon tänka vad den 
enskilda personen bör ha för stöd och åtgärd, men det är inget hon direkt 
påtalar i mötet med deltagaren. Arbetsförmedlaren betonar att han ibland 
måste påpeka för deltagare att vissa åtgärder måste genomföras för att 
deltagaren ska nå dit han eller hon vill. Försäkringskassehandläggaren 
anser däremot att om det föreligger en diskrepans mellan deltagarens och 
handläggarens uppfattning så har inte myndighetspersonen förberett sig 
tillräckligt eller utrett tillräckligt eller alternativt tagit sig tillräckligt 
mycket tid för att undersöka vad deltagaren har för behov. 
Projekthandläggarna får genom sin nära kontakt med deltagarna en 
kunskap om deltagarens totala situation. Det är enklare i en mindre 
kommun för handläggarna att efter en tid förstå torshällabornas relationer 
till varandra. Socialsekreteraren menar att det är viktigt att ta ansvar för 
och handskas med den kunskapen på ett lämpligt sätt. Ingen deltagare får 
på förhand bli dömd eller stämplad utifrån den kunskapen. Enligt 
mötesobservationer kan jag urskilja att det är utifrån den kunskapen, som 
projekthandläggarna i sina uppföljningssamtal kring deltagarna arbetar 
förebyggande med deltagarna. Ett förebyggande arbete kan vara upp-
märksamhet kring deltagare som t.ex. har uteblivit från arbetsträning och 
inte har kontaktat någon i projektet eller på arbetsplatsen, vilket kan vara 
tecken på att allt inte står rätt till hos individen. I en mötesobservation 
diskuterade projekthandläggarna en deltagare som de befarade höll på att 
förlora ”fotfästet”. I sin diskussion utgick handläggarna från kunskapen 
om deltagarens sociala problem och sjukdomstillstånd, samt uteblivning 
från arbetsträning. De sökte finna en lösning för individen genom att se 
till vilka resurser som de kunde tillsätta, som förslagsvis stöd- och 
motivationssamtal för deltagaren.  
Arbetsmarknadshandläggaren menar att det förebyggande arbetet även 
handlar om en fingertoppskänsla, att projekthandläggarna upplever att det 
är någonting som inte stämmer med deltagaren. Ett annat förebyggande 
arbete kan innebära att projekthandläggarna diskuterar, med hänsyn till 
individens förutsättningar och intressen, deltagares framtidsutsikter som 
t.ex. lösningar för en varaktighet inom arbetslivet. 
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Projekthandläggarnas bemötande av deltagare 
Det framgår av intervjuerna att samtliga projekthandläggare är mycket 
medvetna om betydelsen av ett lämpligt bemötande av den enskilde 
deltagaren. Arbetsförmedlaren betonar att alla deltagare har rätt till ett 
bra bemötande oavsett etnicitet, klass och utbildningsbakgrund. Det har 
tidigare framgått i texten att projekthandläggarna säger sig värna om ett 
gott bemötande, trots att vissa deltagare upplevs som besvärliga av 
handläggarna. Ibland kan de hjälpas åt om någon handläggare upplever 
att han eller hon inte kommer att klara ett bra bemötande. Projekthand-
läggarna kan då ta över varandras besök. Arbetsmarknadshandläggaren 
påpekar att det aldrig har förekommit någon konflikt mellan handläg-
garna om vem som ska ta vilken deltagare, utan de ställer alltid upp för 
varandra.  
Arbetsmarknadshandläggaren anser att bemötandet sker med fingertopps-
känsla, att som handläggare vara följsam i samtalet och hitta ett läge där 
parterna kan mötas. I ett första bemötande med en deltagare ställer 
projekthandläggarna lite allmänna frågor för att känna in hur de ska 
kunna gå vidare i samtalet med den enskilde deltagaren. I en mötesobser-
vation av ett första möte mellan arbetsmarknadshandläggaren och en 
deltagare blir det tydligt hur handläggaren känner in deltagaren och söker 
efter ett lämpligt sätt att bemöta just denna person. Deltagaren i mötet är 
något tystlåten och handläggaren försöker avdramatisera mötet för att 
öppna upp till en mer avslappnad och trygg stämning i deras samtal. Det 
gör handläggaren bland annat när han delger sina egna erfarenheter i en 
fråga, vilket har som syfte att visa för deltagaren att det är okej att tycka 
så. Handläggaren för samtalet vidare och är tydlig med information om 
vad projektet innebär, vilka resurser som finns, vilka roller han och 
arbetsförmedlaren har i projektet, samtidigt som han hela tiden betonar 
att det är deltagarens intresse som får styra. Förutom att ge information 
lägger handläggaren växelvis in personliga frågor till deltagaren om 
förväntningar och vad deltagaren helst vill göra. 
Arbetsmarknadshandläggaren påpekar att han ofta reflekterar över hur 
han ska bemöta deltagare. Det är skillnad om han ska möta ungdomar i 
verksamheten eller vuxna deltagare som har dåligt förtroende för 
myndighetspersoner. Det gör att han väljer kläder efter situation men 
även språkjargongen är viktig. Ibland använder arbetsmarknadshand-
läggaren medvetet ett maktspråk därför att han i vissa situationer anser 
det vara befogat. I en mötesobservation blir maktspråket ett faktum. Det 
är ett möte med en deltagare som handläggaren träffat vid ett flertal 
tillfällen. Handläggaren börjar inte med ett kort informellt samtal för att 
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inleda mötet, utan han börjar med en direkt formell fråga. Han sätter ton 
på samtalets karaktär både med rösten, den direkta fråga och kropps-
språket. Det finns inte utrymme för någon ”öppning” för deltagaren, 
samtalet styrs fast av handläggaren. Detta agerande av handläggaren 
bygger till stor del på hans tidigare kontakter och erfarenheter av del-
tagaren. Syftet med det tydliga maktspråket i samtalet är, i det obser-
verade mötet, att betona individens egenansvar enligt handläggaren.  
Socialsekreteraren beskriver att i vissa situationer måste man som 
handläggare tona ned maktspråket och behandla deltagarna med ”silkes-
handskar”.  
Bemötandet i flerpartsmöten sker på liknande sätt: att lyssna in deltaga-
ren och sätta honom eller henne i centrum. Projekthandläggarna försöker 
skapa en avslappnad och trygg miljö för deltagaren. Enligt mötesob-
servationen av ett flerpartsmöte kan konstateras att förutom projekthand-
läggarnas språk och bemötande, bidrar även den fysiska miljön till en 
avbyråkratisering av mötet. Samtalsparterna sitter i en triangel, deltaga-
ren och arbetsförmedlaren sitter i var sin fåtölj mittemot försäkrings-
kassehandläggare som sitter i en soffa. Flerpartsmötet speglas av en 
trygg, positiv och humoristisk stämning mellan parterna.  
Projekthandläggarna är medvetna om betydelsen av att visa ett engage-
mang och ett intresse för deltagarna, för att bygga upp en förtroende-
relation dem emellan. Arbetsförmedlaren menar att även efter arbetstid, 
på fritiden är det viktigt att stanna och hälsa på deltagare, annars riskerar 
han förlora det förtroende som han har byggt upp hos deltagaren. Vidare 
påpekar socialsekreteraren att de har ett rätt och ett bra sätt att bemöta 
människor på. Hon menar att numera kan hon stå för vad hon arbetar 
med, till skillnad från tidigare arbetsplatser där man ofta omyndig-
förklarade människor. I projektet kan hon stå för det hon måste göra, 
vilket skapar en trygghet i yrkesrollen och känsla av välbefinnande.  

Deltagarens egenansvar  
Enligt observationer och av vad som framgår av intervjuerna arbetar 
projekthandläggarna på olika sätt för att främja deltagarens egenansvar. 
Det finns deltagare som behöver arbeta mer på sin delaktighet och sitt 
ansvar än andra deltagare. Det talas i projektet om att fostra deltagarna 
till ansvar, att de måste inse vikten av att själva ta ansvar för sitt liv. 
Projekthandläggarna försöker överföra ansvarsbilden tillbaka till delta-
garen, då grunden till att förstå sig själv och ha möjlighet att förändra sin 
situation ligger i att ta egenansvar.  
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Miljövårdslaget fungerar som en socialt fostrande plats där deltagare, 
som tidigare aldrig har haft ett arbete, får lära sig vikten av att passa tider 
och ta ansvar för sin arbetsuppgift. Deltagarna socialiseras in i ett 
arbetslivstänkande och kan sedan slussas ut till praktikplatser vid 
närliggande företag. Det är viktigt att deltagarna har ett arbetslivstänk-
ande eftersom projektet ”går i god” för deltagarna. Det ökar chanserna till 
ett gott samarbete mellan lokala företag och projektet. Att deltagaren 
visar förmåga att ta ett egenansvar har alltså stor betydelse vid tillsättning 
av praktikplatser. 
Ett annat sätt att betona deltagarens egenansvar som har observerats i ett 
flerpartsmöte är försäkringskassehandläggarens förslag till deltagaren. Ett 
förslag som innebär att deltagaren ska skriva ned sina tankar, idéer och 
frågor, för att själv arbeta med vad han eller hon verkligen vill göra med 
sitt liv. Försäkringskassehandläggaren anser: 

Att försöka ge ansvar också att dom själva får tänka, för det är ju 
lätt om man har jobbat så länge som man har gjort, att man kanske 
gör för mycket och glömmer ibland bort att ge dom det här ansvaret 
själva. Det försöker man jobba med. Att ge dom så mycket ansvar 
som möjligt ändå, att dom styr över sitt eget liv och att det inte är 
myndigheterna som styr. 

Det är vanligt menar försäkringskassehandläggaren att man som myn-
dighetsperson ofta tar ansvaret från den enskilde individen. Men att 
arbeta för individens egenansvar är just vad som är kännetecknande för 
projektet, att arbeta utifrån individens intressen och behov i fokus. 
Projekthandläggarna menar att om individen ska sätta sig själv i fokus 
måste handläggarna visa att deltagarna har ett ansvar och att de är 
delaktiga i vad som sker omkring dem. 
Socialsekreteraren menar att vissa deltagare måste lära sig att förstå att 
det krävs en motprestation av dem för att få försörjningsstöd, att de börjar 
inse att om de är frånvarande från arbetsträning eller praktikplatsen blir 
det avdrag i utbetalningen. Ett annat sätt att öka individens ansvarskänsla, 
kan vara att skicka hem räkningar som individen frekvent har ignorerat 
att betala under en längre tid och som till slut har blivit ett ärende för 
Torshälla Stads förvaltning. Den tänkta effekten är att få individen att se 
konsekvensen av sitt agerande. 
En stor del i att ta eget ansvar och i att överhuvudtaget komma i gång 
med någon sysselsättning är att deltagarna är motiverade. Försäkrings-
kassehandläggaren menar att det kan ta tid för t.ex. sjukskrivna individer 
att inse och acceptera att deras begränsade arbetsförmåga är bestående 
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och sedan till att bli motiverad. Det är inte enbart sjukskrivna personer 
som har upplevt upprepade misslyckanden inom arbetsliv och skola, utan 
även andra kategorier av deltagare som har känt sig nedtryckta. Projekt-
handläggarna anser att motivationen har en stor betydelse i samman-
hanget.  

Brister och förtjänster med projektet  
Försäkringskassehandläggaren menar att det som kan upplevas som en 
brist både ur deltagarnas och projekthandläggarnas perspektiv är att det 
inte finns tillräckliga resurser och kompetenser för en del deltagares 
behov inom projektet. Visserligen arbetar arbetsmarknadshandläggaren 
till viss del med stöd- och motivations höjande samtal, det tenderar dock 
att ske utanför projektuppdragets ram, vilket alla projekthandläggare är 
medvetna om. Projekthandläggarna framhåller att de skulle behöva ha 
tillgång till en återkommande psykologkontakt för deltagarna. Det är en 
brist för deltagare som har behov av psykologhjälp och inte lättillgängligt 
kan få det, samt en brist för projekthandläggarna att inte ha möjlighet att 
erbjuda den tjänsten. Projekthandläggarna menar att de har tillgång till 
många olika åtgärder, men dessa är inte heltäckande. 
En annan brist, som arbetsmarknadshandläggaren framhåller, är att vissa 
deltagare skulle behöva få mer tid av projekthandläggarna, men deras 
resurser räcker inte till eftersom arbetsbelastningen är hög. Han menar att 
det är svårt att finna utrymme för spontana besök av deltagare på 
Medborgarkontoret, vilket ibland kan skapa irritation hos deltagarna. 
Projekthandläggarna betonar att de emellanåt försöker ta sig tid, samt att 
de alltid försöker vara tillgängliga per telefon.  
I arbetsmodellen projekt Mötesplats Torshälla finns ett inbyggt person-
beroende. Med andra ord, projekthandläggarna upplever att arbetsmodel-
len är ytterst sårbart när någon av projekthandläggarna är sjuk eller av 
någon annan orsak är borta från arbetsplatsen. Socialsekreteraren menar 
att det är den negativa delen med att projekthandläggarna är mycket 
integrerade i varandras arbeten att det av den anledningen får projektet att 
”halta”. Arbetsmarknadshandläggaren anser att det inte går att finna 
någon ersättare när man är sjuk, eftersom deltagarna är inne i processer 
som bara projekthandläggarna vet och känner till. Det i sin tur gör att det 
är svårt att sjukskriva sig, menar arbetsmarknadshandläggaren. Projekt-
ledaren betonar att han är medveten om projekthandläggarnas 
arbetssituation och önskar att han hade ekonomiska resurser för att ge 
handläggarna mer tid till projektet, samt att frigöra arbetsmarknadshand-
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läggaren för mera projektjobb än administrativt registrerande av arbets-
marknadspolitiska åtgärder. 
Det som mer kan betraktas som ett problem för deltagaren i projektet är 
den höga sociala kontrollen. En av projekthandläggarna menar att det 
finns risk att deltagarna kan uppleva sig kontrollerade.  
Arbetsmarknadshandläggaren framhåller trångboddheten på Medborgar-
kontoret som både en nackdel och en fördel. Nackdelen är att det är en 
väldigt tät och intensiv arbetsplats.29 Fördelen är att projekthandläggarna 
kommer närmare personalen som arbetar på Medborgarkontoret.  
Den främsta förtjänsten med projektet är att alla myndigheter sitter 
samlade på Medborgarkontoret som är centralt beläget i Torshälla. Det 
ökar tillgängligheten på två sätt, 1) som enskild individ har man möjlig-
het att träffa samtliga myndighetsparter i samma lokal och 2) projektets 
fysiska placering gör det lätt för individer att besöka Medborgarkontoret. 
En annan viktig aspekt med projektets fysiska placering är att deltagarna 
kan vara ganska anonyma i det avseendet att ingen vet av vilken orsak 
man besöker Medborgarkontoret, menar försäkringskassehandläggaren. 
Alla personer som bor i Torshälla kan besöka Medborgarkontoret och 
ställa frågor som rör alltifrån barnomsorgsfrågor till pensionsfrågor.  
Fördelen med att projekthandläggarna sitter samlokaliserade är att 
handläggningstiden blir snabbare och effektivare än vad som är brukligt 
inom traditionell samverkan mellan myndigheter. Snabbheten bidrar även 
till att ingen individ hamnar mellan myndighetsstolarna. 
En annan förtjänst som projekthandläggarna framhåller är att verksam-
heten har en kontinuitet som har bidragit till att de flesta i Torshälla 
känner till projektet och vet att projekthandläggarna är tillmötesgående 
och att det är relativt enkelt att få det stöd man behöver. 

Framtidsvisioner 
Projektledaren har framtidsvisioner för projektets fortsatta utveckling. En 
av visionerna är att arbetsförmedlingen och försäkringskassan fick ha en 
hel verksamhet i Torshälla, samt att dessa fick utökat mandat att besluta 
om olika saker. Med andra ord stå lite friare till sina organisationer, det 
skulle underlätta arbetet i projektet. En annan vision är att utveckla en 
bättre relation till det lokala näringslivet, att kunna använda Torshälla 

                                           
29  Det bör påpekas att projekthandläggarna sitter i ett kontorslandskap mycket nära 

varandra med uppsikt över besökare som kommer in till Medborgarkontoret. Det 
är endast socialsekreteraren som har ett eget rum av projekthandläggarna. 
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arbetsmarknad som ett projektområde i vilken deltagare kan placeras ut i 
olika typer av åtgärder. Det skulle fungera som egen aktiv övergångs-
arbetsmarknad innan deltagarna kan slussas ut till varaktiga arbeten i 
företag. Deltagarna får en chans att pröva på olika praktikplatser och se 
vilket som passar deras intressen och förutsättningar. 
Projektledaren menar att det kan vara möjligt att som enad kraft och med 
politisk förankring skapa en förståelse hos företagen. En förståelse som 
handlar om vikten av att de är med och delar på ansvaret för praktik-
platser och arbetstillfällen. Projektledaren anser att företag långsiktigt 
vinner på att satsa och ta emot folk, eftersom det påverkar Torshällas 
allmänna sociala situation och skattekraft. Det är främst de större lokala 
företagen som projektledaren har i åtanke.  
En tredje vision hos projektledaren är att ha möjlighet att arbeta på ett 
mer riktat sätt gentemot ungdomar, samt att få igång en grupporienterad 
verksamhet kring kvinnor. Projektledaren framhåller att ensamstående 
mödrar har varit en grupp som är svår att motivera och få ut i olika typer 
av arbeten och åtgärder. 

Summerande reflektioner 

Jag har genom mötesobservationer, samtalsanalys och intervjuer sökt 
återge projekthandläggarnas arbetsmodell i projekt Mötesplats Torshälla i 
en nära och detaljrik beskrivning. Beskrivningar och analyser av 
projektverksamheten baseras på bilder och utsagor av projekthand-
läggarna. Huruvida dessa bilder stämmer överens med deltagarnas är en 
empirisk fråga som förblir obesvarad. Det är en begränsning i utvärde-
ringen att enbart de professionellas perspektiv belyses, vilket eventuellt 
kan betraktas som en svaghet. Dock kan man skissa på möjliga 
uppfattningar om projektet hos deltagare. Som deltagare kan man anse 1) 
att projektet fungerar som ett stöd och en fast punkt i sin livssituation, 2) 
att projekthandläggarna har för stor kontroll över deras tillvaro i 
Torshälla, 3) att projektet är som vilken myndighetskontakt som helst, 4) 
att projektet och projekthandläggarnas insatser är värdefulla för ett 
fortsatt liv utan myndighetskontakter och 5) att handläggningstiden sker 
på ett effektivt och snabbt sätt. Den sistnämnda punkten var även något 
Thelins utvärdering pekade på. Jag vill med andra ord betona att projektet 
kan ha skilda betydelser för deltagare i projektet. Hur det faktiskt 
förhåller sig ur ett deltagarperspektiv är dock en empirisk fråga och som 
kräver nya studier för att kunna besvara.  
Det intryck jag har fått av projekthandläggarnas arbetsmodell är att de 
har ett väl fungerade samarbete, vilket bl.a. kan bero på att projekt-

 53



Centrum för Välfärdsforskning 

handläggarna ser möjligheter med samverkan mellan myndigheter. Enligt 
vad som framkommit i intervjuer och i mötesobservationer tycks det inte 
förekomma något revirtänkande i projektet, vilket i sig kan tyda på att 
projekthandläggarna arbetar utifrån individen och att de har ett nära 
samarbete. Det som är en viktig del i projekthandläggarnas arbetsmodell 
är just att utgå från individens behov och placera regelverket i andra 
hand. 
Att använda regler i andra hand och snarare betrakta reglerna som 
resurser, gör, anser jag, att projekthandläggarna blir mer flexibla och kan 
resonera på ett mer förutsättningslöst plan. Förutsättningslöst på så vis att 
de är öppna för nya förslag och idéer till ett mer otraditionellt sätt att 
arbeta. Det är vanligt att projekthandläggarna kringgår olika regelverk för 
att anpassa åtgärder till den enskildes specifika behov. Ett otraditionellt 
sätt att arbeta eftersträvades i projektets inledningsskede och har således 
under projekttiden utvecklats i riktning mot att projekthandläggarna har 
ett stort handlingsutrymme i projektet. Arbetsmodellen präglas följakt-
ligen av flexibilitet och stort handlingsutrymme.  
Projekthandläggarna har även ett öppet förhållningssätt i både sam-
verkansmöten och flerpartsmöten vilket till stor kan del bero på att de har 
utvecklat en gemensam syn på vad projektet syftar till. En bidragande 
orsak till en gemensam syn kan vara, som tidigare framgått, att det inte 
förekommer något revirtänkande mellan projekthandläggarna. Med andra 
ord, det tycks inte finnas något prestigetänkande hos projekthandläggarna 
utan alla visar varandra respekt för sin kompetens och kunskap. Deras 
gemensamma syn kan även ha utvecklats i arbetsmodellen, då modellen 
stort sett genomsyras av fokus på individens intresse och behov. 
Jag anser som utvärderare att projekthandläggarna tycks ha utvecklat ett 
professionellt förhållningssätt. Ett professionellt förhållningssätt som 
bl.a. innebär att de visar respekt och förståelse för deltagares problematik 
och betonar vikten av ett lämpligt bemötande av deltagarna oavsett 
etnicitet, klass och utbildningsbakgrund. Vidare kan jag urskilja att 
bemötandet i flerpartsmötena speglas i allmänhet av en relativt avslapp-
nad och öppen stämning, beroende på syftet med mötet. Flerpartsmötena 
kan således för den enskilde deltagaren både upplevas som ett stöd i sin 
situation och som ett ökat maktanspråk till fördel för de professionella. 
Jag vill betona att ur de professionellas perspektiv är flerpartsmötena 
viktiga för projekthandläggarnas samarbete i projektet. Handläggarna kan 
ge varandra stöd i bemötandet av deltagaren. Projekthandläggarna kan 
också emellanåt ta över varandras möten om någon handläggare upplever 
sig inte klara ett gott bemötande av en deltagare. Det är, menar jag som 
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utvärderare, ett uttryck för hur projekthandläggarna sätter individen i 
centrum och är professionella. Viktigt att betona, samlokaliseringen är en 
grundläggande förutsättning för att projekthandläggarna har utvecklat ett 
nära samarbete och ett gemensamt professionellt förhållningssätt. 
Jag anser att samverkansmötena, som har en informell karaktär, kan bidra 
till att stärka projekthandläggarna i sitt professionella förhållningssätt. 
Det informella pratet gör att handläggarna kan bibehålla ett bra 
bemötande vid nästa tillfälle med samma besvärliga deltagare eller med 
nästa deltagare som de senare träffar. Likaså vill jag lyfta fram att 
humorn i deras samtal kan ha betydelse i flera avseenden, dels kan det 
hjälpa projekthandläggarna att bearbeta sina erfarenheter av besvärliga 
deltagare och dels för att behålla en distans till deltagares problematik. 
Humorn kan även skapa en närhet mellan projekthandläggarna och en 
möjlighet att känna stöd och trygghet i varandra.  
Det är viktigt för handläggarna i samverkansmötena att ha möjlighet att 
diskutera individers problematik ur fler synvinklar, dels kan det öka 
förståelsen för den enskilde individen och dels kan samhällets normer 
och värderingar bli synliggjorda. Välfärdssystemet lyfts även fram, 
genom att projekthandläggarna synliggör brister och förtjänster som finns 
inom varandras arbetsområden och regelverk. Således kan jag som 
utvärderare urskilja att samverkansmötet fyller en viktig funktion på flera 
olika nivåer.  
Det som också är kännetecknande för projekthandläggarnas arbetsmodell 
i Mötesplats Torshälla är att de bibehåller ett gemensamt ansvar för delta-
garna, vilket kan leda till att deltagarna inte hamnar mellan myndighets-
stolarna. Handläggarnas goda kunskap om enskilda deltagares situation 
och relation till andra torshällabor skapar gynnsamma förutsättningar för 
ett gemensamt ansvar och ett förebyggande arbete med deltagarna. En 
annan positiv aspekt med den kunskapen, som projekthandläggarna 
besitter, är att de kan ha större förståelse för olika omständigheter hos 
deltagaren. Det negativa är om deltagaren medvetet vill komma undan 
myndighetskontakter så är det mycket svårt att i Torshälla, eftersom den 
sociala kontrollen tycks vara hög. 
Arbetsmodellen i Mötesplats Torshälla bygger till stor del på ett 
personberoende, att det är rätt personer som arbetar i projektet. Jag tolkar, 
som utomstående part, att som person måste man vara öppen, smidig och 
flexibel, samt visa ett engagemang för de deltagare man möter. Detta 
personberoende bidrar även med en negativ aspekt i sammanhanget, 
projektet blir sårbart när någon projekthandläggare inte finns på plats. 
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Vidare kan jag urskilja att det som möjligtvis försvårar eller utgör ett 
hinder i samverkan är att projekthandläggarna inte har möjlighet att gå in 
i varandras datasystem. Jag menar som utvärderare att det dock är 
betydelsefullt för den enskilde individen att kunna få behålla sin integritet 
genom att datasystemen inte är tillgängliga för alla, trots att det utgör ett 
visst hinder i samverkansarbetet. Ett annat hinder kan vara lagstiftning 
och avtal som förändras relativt ofta inom myndigheterna, vilket gör att 
projekthandläggarna ibland inte har exakt kunskap om vilka avtal och 
tjänster som finns att tillgå. Handläggarna efterfrågar ju å andra sidan inte 
exakta betydelser av lagar och regelverk då de samtidigt förhåller sig fritt 
till tolkningar av vad regelverket säger. De främsta förtjänsterna med 
projektet är dock, som jag ser det, samlokalisering, effektiv och snabb 
handläggningstid, kontinuitet och tillgänglighet.  
Nedan följer en sammanfattande bild av projekt Mötesplats Torshällas ar-
betsmodell, där jag har tagit fasta på de främsta hörnstenarna som känne-
tecknar arbetsmodellen. 
 
Hörnstenar i Mötesplats Torshällas arbetsmodell 

 

Samlokalisering 
Samverkansmöten 

Flerpartsmöten 

Effektiv och kort 
handläggningstid 

Kontinuitet Tillgänglighet 

Individen i fokus

Prestigelöst Stort 
handlingsutrymme 

Flexibelt 

Gemensamt 
ansvar för 
individen 

Professionellt 
förhållningssätt 

Gemensam 
grundsyn 
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Aktuella undersökningar av relevans för projektet  
I följande avsnitt beskrivs främst en aktuell undersökning kring sam-
verkan mellan myndigheter och sätts i relation till samverkansprojektet 
Mötesplats Torshälla. 
Det har nyligen gjorts två större nationella utvärderingar av samverkan 
mellan myndigheter. Den ena är en utvärdering av frivillig samverkan för 
särskilt utsatta inom rehabiliteringsområdet (FRISAM)30. Den andra 
utvärderingen studerar politisk och finansiell samordning inom en 
strukturell förändringsprocess (SOCSAM)31. Utvärderingarna har haft 
likartade uppdrag att värdera välfärdsvinster för individ och samhälle, 
dock har utvärderingarna olika utgångspunkter. Utvärderingen av 
FRISAM studerar utifrån ett individperspektiv myndigheternas organise-
ring av samarbetet kring personer som har stora behov och är särskilt 
utsatta. SOCSAM-utvärderingen däremot har ett organisatoriskt perspek-
tiv och fokus riktas då mot den politiska och finansiella samordningens 
betydelse. Det finns vissa gemensamma slutsatser i utvärderingarna som 
exempelvis att politikerna har betydelse för att åstadkomma förankring 
och legitimitet åt samverkan. Gemensamma resurser och strukturer är 
viktiga förutsättningar för samverkan men även ett gemensamt ansvar 
hos myndigheterna. Den utvärdering som har störst betydelse för 
föreliggande utvärdering är FRISAM-utvärderingen, då det finns fler 
beröringspunkter dem emellan. Således följer en kortare beskrivning av 
FRISAM-utvärderingen, samt de beröringspunkter som är aktuella, i 
texten nedan. 
Individer som är i behov av samlade åtgärder från olika myndigheter 
kallas i FRISAM-utvärderingen för särskilt utsatta. Det finns en risk för 
att särskilt utsatta hamnar i en gråzon dvs. att de åker runt mellan myn-
digheter utan att någon myndighet riktigt tar ansvar mer än för sin egen 
uppgift. FRISAM-utvärderingen pekar på att samhällets välfärdssystem 
inte är organiserat för just denna grupp av särskilt utsatta som kräver ett 
samlat stöd. En anledning som lyfts fram är att ofta står de lokala 
aktörerna utan ett gemensamt synsätt och förhållningssätt. FRISAM-
utvärderingen menar att det finns ett behov av att samarbeta för att 
möjliggöra ett stöd till individens totala situation. Ett av de största 

                                           
30  Socialstyrelsen följer upp och utvärderar (2001) Samverkan för särskilt utsatta. 

Utvärdering av frivillig samverkan FRISAM 2001-103-15. Uppsala: Ord och form. 
31  Socialstyrelsen följer upp och utvärderar (2001) SOCSAM –försök med politisk 

och finansiell samordning. En slutrapport 2001:1.  
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hindren är att de professionella inte har något stöd av ledningen för att 
planera och organisera sig över sektorsgränser.32  
Det existerar således ett stort behov av att mer samlat organisera 
offentliga resurser till stöd för individer som är särskilt utsatta, vilket 
samtliga studier i FRISAM-utvärderingen pekar på. Särskilt utsatta 
individer har ett långvarigt behov av stöd som inte enbart en myndighet 
kan tillfredställa. FRISAM-utvärderingen menar även att det existerar ett 
flertal människor som har behov som ingen av de lokala verksamheterna 
tar hand om. Det är en grupp som har kontakt med minst två myndigheter 
och har ett långvarigt beroende av det offentliga för sin försörjning och 
utgör följaktligen den grupp som riskerar att hamna ”mellan stolarna”. 
FRISAM-utvärderingen betonar viktiga arenor såsom vårdcentraler och 
skolor för att urskilja individer i riskgruppen av att hamna i långvarigt 
offentligt stöd.33 
I projekt Mötesplats Torshälla arbetar handläggarna på ett organiserat 
samlat sätt med deltagare som är särskilt utsatta. Projekthandläggarna 
försöker gemensamt finna lösningar för dessa deltagare så att de inte 
hamnar i denna gråzon. Enligt vad som framkommer i intervjuer och i 
mötesobservationer tycks projekthandläggarna ha ett gemensamt synsätt 
och förhållningssätt, vilket är en förutsättning för att kunna samverka 
utifrån individens totala behovsbild. Det innebär också att de har kommit 
långt vad gäller samverkan i sin arbetsmodell. Projektet ligger således i 
linje med vad som poängteras i FRISAM-utvärderingen, vikten av 
samverkan och ett samlat stöd till individen. Projekthandläggarna 
avsätter även tid till gemensam planering av verksamheten. Tid till 
planering och organisering är något som projektledaren betonar som 
viktigt för att projekthandläggarnas arbete ska kunna utvecklas och bli 
ännu bättre, än vad de presterar i dagsläget.  

Samarbetets innehåll 

Det behövs ett fungerande samarbete mellan myndigheterna för att ge ett 
värde för individen. FRISAM-utvärderingen understryker vikten av ett 
systematiskt samarbete, där man har urskiljt sex olika samarbetsformer. 
Dessa är;  

                                           
32  FRISAM-utvärdering 2001 s 9-10, 18, 20 
33  FRISAM-utvärdering 2001 s 20, 78, 79, 91 
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• Flerpartssamtal mellan professionella och individen ─ att två till 
fem olika handläggare träffas för att tillsammans med brukaren 
diskutera hans eller hennes situation.  

• Samtal om individen ─ att en brukare ger de professionella tillstånd 
att tala med varandra om hans eller hennes situation utan att själv 
delta i samtalet.  

• Ombud (case-manager) ─ att det förekommer personliga ombud till 
psykiskt funktionshindrade. Ombudets uppgift är att samordna 
insatser, planering och utvärdering för individen. Det är 
myndigheterna som tillhandahåller ett ombud, så om något ombud 
slutar ersätts vederbörande med en ny.  

• Spontana kontaktpersoner ─ att en läkare, en person på 
arbetsplatsen eller någon anhörig fungerar som en kontaktperson 
mellan individen och myndigheterna. Oftast sker sådana kontakter 
på enskilda professionellas initiativ.  

• Gemensam individuell plan ─ att individen har en personlig och 
individuell handlingsplan som fungerar som ett samarbetsdoku-
ment. Tanken är att individen själv ”äger” denna handlingsplan och 
bär den med sig i olika myndighetskontakter.  

• Gemensam verksamhet ─ att det finns en gemensam verksamhet 
som alternativt drivs i projektform utanför myndigheternas 
ordinarie verksamhet.34 

Tre av samarbetsformerna kan relateras till Mötesplats Torshälla såsom 
1) flerpartsamtal mellan professionella och individen, 2) samtal om indi-
viden och 3) gemensam verksamhet. Det som visar, enligt FRISAM-
utvärderingen, bäst resultat för individen är om individen får hjälp i sin 
nuvarande situation, samt att det finns aktörer som aktivt arbetar med att 
placera ut personer i praktik och arbetsliv.35 Projekthandläggarna i 
Mötesplats Torshälla arbetar just aktivt med att slussa ut deltagare i prak-
tik och i egna verksamheter. Vidare kan jag urskilja i flerpartsamtalen, att 
individen kan få ett individuellt stöd i sin situation av handläggarna. 
FRISAM-utvärderingen framhåller behovet av en bättre samstämmighet i 
behovsbedömningen både mellan individ och handläggare samt mellan 
olika organisationer. Det är vanligt att enskilda individer i mötet med 
professionella upplever att de professionella endast betraktar individens 
behov utifrån ett myndighetsperspektiv. Dock gäller det inte i samma 
                                           
34  FRISAM-utvärdering 2001 s 96, 97 
35  FRISAM-utvärdering 2001 s 22, 95 
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utsträckning om det sker ett systematiskt samarbete, därför handläggare 
har då goda kunskaper om den enskildes behov. I allmänhet överens-
stämmer även uppfattningen om vilket behov deltagaren har mellan 
handläggaren och deltagaren.36 Enligt vad som framkommer av mötes-
observationer tycks projekthandläggarna i Mötesplats Torshälla ha goda 
kunskaper om deltagarna. Således kan överensstämmelsen mellan del-
tagarens uppfattning av sitt behov av stöd med handläggarnas uppfattning 
av vad deltagaren behöver vara relativt stor i projekt Mötesplats Tors-
hälla. Det kan emellertid ta lång tid i anspråk att reda ut deltagarens 
behov och vad han eller hon egentligen vill göra, eftersom flertalet 
deltagare har socialiserats in i ett visst myndighetstänkande. 
En annan viktig förutsättning för en aktiv rehabilitering är individens 
delaktighet, dvs. att individerna upplever sig att deltagit i samarbetet. I 
det systematiska samarbetet är brukaren huvudpersonen och har ett eget 
ansvar, men det krävs även av handläggarna att de har ett professionellt 
förhållningssätt som innebär respekt, lyssnade och förståelse. FRISAM-
utvärderingen lyfter då fram betydelsen av i vilken grad de professionella 
känner till och accepterar varandras kunskaper och möjligheter. Det är 
viktigt för rehabiliteringsprocessen att individerna blir ”sedda” och 
”förstådda”, men även att individernas behov styr utformningen av 
insatser eller åtgärder. Särskilt utsatta individer är i behov av ett 
individuellt och tydligt utformat stöd för att ha möjlighet att ta ansvar för 
sin egen rehabiliteringsprocess.37 I projekt Mötesplats Torshälla arbetar 
projekthandläggarna på olika sätt utifrån sin kunskap och kompetens för 
att främja ett egenansvar och delaktighet hos deltagaren i rehabiliterings-
processen. Handläggarna använder ett professionellt förhållningssätt i 
bemötande av deltagarna och är lyhörda för deltagarens behov och 
intresse. Samarbetssättet kännetecknas av att handläggarna accepterar 
och visar förståelse för varandras regelverk och kunskap. 
Det krävs, i en individs rehabiliteringsprocess, att de lokala aktörerna 
gemensamt utarbetar en individuell handlingsplan, där hänsyn tas till en 
friare resursanvändning. Med andra ord, försörjning måste vara tryggad, 
individen ska inte förlora ekonomiskt under rehabiliteringsaktiviteter. 
FRISAM-utvärderingen pekar på vikten av att större ansvar tas av de 
lokala aktörerna för gemensamma bedömningar och insats i rätt tid. 
Likaså är det betydelsefullt för individen att det finns någon aktör som 

                                           
36  FRISAM-utvärdering 2001 s 98 
37  FRISAM-utvärdering 2001 s 103 
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kan och vill se till individens totala situation.38 Projekthandläggarna i 
Mötesplats Torshälla uppvisar ett gemensamt ansvar och är måna om att 
bedömningar och insatser gör i rätt tid. Likaså arbetar handläggarna med 
relativt fria resurser i individuella handlingsplaner som de gemensamt 
diskuterar och utformar både i samverkansmöten och i flerpartsmöten. 
Det krävs i ett fortsatt arbete inom rehabiliteringsområdet nya arbets-
former och ett ökat brukarinflytande, samt en långsiktighet. Om långsik-
tiga lösningar för individen ska få genomslagskraft bör den enskilde 
sättas i fokus. Målet måste innebära att skapa förutsättningar för indivi-
den att ha möjlighet att ta ansvar för sig själv, vilket både omfattas av 
rättigheter och skyldigheter. FRISAM-utvärderingen betonar följande 
faktorer som avgörande för rehabiliteringsprocessen; 1) tid, 2) bemötan-
de, 3) fokusering, 4) helhet, 5) kontinuitet och 6) personliga relationer. 
För att stödja den enskildes rehabilitering lyfts de professionella fram 
som nyckelpersoner. Mötet mellan individen och de professionella har en 
central betydelse för hur hela processen utvecklas.39 Bemötandet av 
deltagarna anser även projekthandläggarna i Torshälla vara av stor vikt 
för att skapa ett förtroende och en god relation till deltagarna. Hela 
projektet präglas av en arbetsmodell som omfattas av ovanstående 
faktorer, projekthandläggarna ger deltagarna tid, ett gott bemötande, 
fokusering kring deltagaren och hans eller hennes helhetsbild av sin 
tillvaro, samt att det finns en kontinuitet. 
I FRISAM-utvärderingen menar man att för att lyckas med ett brett och 
varaktigt samarbete behövs en lokal arena där de olika aktörernas insatser 
kan samordnas. Det är alltså en klar fördel om handläggarna har en 
lokalmässig fysisk närhet till varandra.40 Projekt Mötesplats Torshälla 
kan ses som en sådan lokal arena och har med andra ord goda 
förutsättningar med att behålla ett varaktigt samarbete eftersom de är 
samlokaliserade. 
Andra viktiga faktorer för själva samarbetet är, som tidigare nämnts, 
politisk legitimitet och ett aktivt stöd från cheferna, vilket på bästa sätt 
sker genom dialog och kommunikation. Således behövs en tydlig 
koppling mellan professionella, chefer och politiker. Det kan exempelvis 
innebära att samverkan mellan chefer omfattas av gemensamma 
ställningstaganden baserat på de professionellas kunskap och erfaren-
heter. Cheferna i sin tur är i behov att få legitimitet och stöd från olika 
                                           
38  FRISAM-utvärdering 2001 s 10, 92, 103 
39  FRISAM-utvärdering 2001 s 108 
40  FRISAM-utvärdering 2001 s 23 
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verksamhetspolitiker.41 Projekt Mötesplats Torshälla har stöd från såväl 
ledning som politiker, vilket innebär att projektet har en stark politisk 
legitimitet. Det finns en dialog mellan ledning, politiker och profes-
sionella som är viktig för projektet och för Torshälla som helhet. 
Det visar sig i FRISAM-utvärderingen att samarbete påverkar välfärds-
organisationernas handlingsutrymme. Lokala aktörer tenderar att bli mer 
flexibla och öka sitt handlingsutrymme42. Det är även något som visar sig 
hos projekthandläggarna i Torshälla, genom att deras arbetsmodell 
genomsyras av flexibilitet och ett stort handlingsutrymme. Det finns olika 
institutionella handlingsutrymmen hos olika myndigheter och vid ett 
samarbete sker en form av kombination av dessa. Kombinationen kan 
leda till ett gemensamt ökat handlingsutrymme under förutsättning att det 
finns goda mellanmänskliga relationer och att fokus riktas mot individen. 
Men även om FRISAM-utvärderingen visar på ett ökat handlings-
utrymme, begränsas det av de resurser som de professionella förfogar 
över.43 Projekthandläggarna i Mötesplats Torshälla arbetar med att finna 
individuella lösningar för individen och söker med hjälp av sina resurser 
finna vad som är mest passande för individen. Resurser som även har 
sina begränsningar för vad man kan lyckas åstadkomma för individen. 
Handläggarna tenderar att betrakta sina regelverk som resurser och 
använder således en form av kombinerat handlingsutrymme.  

Förutsättningar för ett fördjupat samarbete 
Samarbetet mellan myndigheter kräver såväl tid som dialog mellan de 
professionella. Danermark och Kullberg menar att samverkan ställer nya 
krav på planering och ledning och i denna förändringsprocess är inte alla 
aktörer förberedda på dessa nya krav. Ofta upptäcker aktörer i samverkan 
att det finns en komplexitet mellan lagstiftning och regelverk, organ-
isation, samt olika kunskaps- och förklaringsmodeller. Det kan uppstå 
problem i samverkan när aktörerna inte har klargjort var de står i 
förhållande till varandra i samverkan. Med andra ord hur de ser på olika 
behandlingsformer, vilka mål och värderingskriterier samt förväntningar 
på samverkansformerna de har.44 I FRISAM-utvärderingen framkommer 
det att det behövs ett förtroende och en tillit till varandra för att få 
samarbetet att fungera. Det kan skapas genom ett stort utrymme för 
                                           
41  FRISAM-utvärdering 2001 s 11, 23, 126 
42  FRISAM-utvärdering 2001 s 138 
43  FRISAM-utvärdering 2001 s 138 
44  Danermark, B. & Kullberg, C. (1999) Samverkan. Välfärdsstatens nya arbetsform. 

Lund: Studentlitteratur. 
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kommunikation och dialog mellan parterna. Tidigare har jag betonat att 
projekthandläggarna i Mötesplats Torshälla har ett systematiskt samarbe-
te med bl.a. flerpartssamtal, gemensam lokal etc. Systematiskt samarbete, 
som jag betraktar det, kan innebära steget före ett fördjupat samarbete. 
Det kan även innebära att man enbart har systematiska samarbetsformer, 
men ej vara fördjupat i någon större utsträckning. I FRISAM-utvärde-
ringen menar man att det krävs vissa förutsättningar för att ha eller 
utveckla ett fördjupat samarbete. Dessa förutsättningar är:  

1. att finns en ambition hos var och en – det går inte att bli befordrad 
inom samverkansgruppen  

2. att alla har med sig något i samarbetet – tid, pengar eller kompe-
tens 

3. att aktörerna är där på samma villkor – ett vinna-vinna förhållande 
är viktigt 

4. att gemensamma mål formuleras – bygger på en gemensam syn  
5. att en grundsyn finns – bygger på respekt och förtroende och kan 

utvecklas till en samsyn.45 

Om den professionella processen ska kunna utvecklas mot ett mer för-
djupat samarbetssätt, vilket flera studier i FRISAM-utvärderingen visar, 
måste det finnas möten mellan professionella vid sidan av mötet med 
individerna. Möten eller aktiviteter som exempelvis gemensam utbild-
ning, handledning och erfarenhetsutbyte. Erfarenhetsutbyte i kombination 
med ett individinriktat handlingssätt får störst genomslagskraft på ett 
utvecklat samarbete.46 Jag anser att projekthandläggarna i Mötesplats 
Torshälla tycks ha dessa ovanstående förutsättningar, vilket innebär att 
deras arbetsmodell speglas av ett fördjupat samarbetssätt. Projekthand-
läggarna har haft tid att föra varaktig dialog med varandra i samverkans-
möten och i den dagliga verksamheten, men även vid gemensam hand-
ledning och utbildning. Det talar för att projekthandläggarna har kommit 
långt i sitt sätt att samarbeta. 
Ett utvecklat samarbete eller ett fördjupat samarbete handlar till stor del 
om att de professionella har en samsyn. Samsyn innebär att de profes-
sionella utvecklar gemensamma värderingar, en gemensam värdegrund 
av tillit, respekt och förtroende för varandras olikheter. För att de 
professionella ska kunna utveckla nya arbetsmönster eller arbetssätt är en 

                                           
45 FRISAM-utvärdering 2001 s 129 
46  FRISAM-utvärdering 2001 s 128 
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samsyn en nödvändighet. FRISAM-utvärderingen påpekar även att en 
ökad samsyn ger ett ökat handlingsutrymme.47 Jag kan urskilja att pro-
jekthandläggarna i Mötesplats Torshälla i stort sett utgår från en gemen-
sam värdegrund och har ett stort handlingsutrymme. Med andra ord, de 
tycks ha en samsyn som har skapat en väl fungerande arbetsmodell i 
Torshälla.  
FRISAM-utvärderingen betonar att lokala förutsättningar måste få på-
verka samarbetets utformning. Man kan därför inte förespråka en enhetlig 
arbetsmodell för samverkan utan samverkan måste vara uppbyggt kring 
den lokala problembilden och kunskapen. Man behöver ta hänsyn till 
förutsättningar som befolkningsstruktur, kommunstruktur, geografiska 
förhållanden, lokalt näringsliv och skilda problemsituationer.48 Det är 
viktigt att betrakta Mötesplats Torshälla som en modell utifrån de lokala 
förutsättningar som finns i Torshälla. Det är svårt att direkt överföra en 
arbetsmodell till andra kommuner, dock kan man diskutera vad en liten 
kommun med likartad kommunstruktur och befolkningsstruktur, samt 
lokalt näringsliv kan lära av arbetsmodellen i Torshälla. Det finns en 
liknade arbetsmodell i Bollnäs Kommun som kallas BORIS-projektet, 
vilka har gemensamma och centralt belägna arbetslokaler utanför de 
samverkande myndigheternas ordinarie lokaler. Projekthandläggarna i 
BORIS-projektet utgår också från ett individinriktat arbetssätt och ger 
individen ansvar och möjlighet att styra sin rehabilitering. Samlokalise-
ringen i BORIS-projektet har även underlättat till en samsyn och myndig-
hetsgemensamma rehabiliteringsmetoder och kompetens. För rehabilite-
ringssökande har samlokaliseringen inneburit att de endast behöver vända 
sig till ett ställe för att hjälp med sina olika rehabiliteringsbehov.49 
Sammanfattningsvis menar jag att projekt Mötesplats Torshälla tycks ha 
de förutsättningar som forskning pekar på för ett väl fungerande sam-
arbete för såväl professionella som för den enskilde individen. Bland 
annat kan jag urskilja att projekt Mötesplats Torshälla har 1) en lokal 
arena, 2) organiserat sig över myndighetsgränserna för att ge ett samlat 
stöd till individen, 3) både ett systematiskt samarbete exempelvis genom 
flerpartsmöten och ett fördjupat samarbete, 4) en politisk legitimitet och 
5) en kontinuitet i verksamheten.  

                                           
47  FRISAM-utvärdering 2001 s 149 
48  FRISAM-utvärdering 2001 s 32 
49  BORIS-projektet (2000) Arbetsrehabilitering i samverkan mellan lokala myndig-

heter. Erfarenheter och reslutat av BORIS-projektet i Bollnäs efter två år. X-
Fokus: Kommunförbundet Gävleborg. 
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Projekt Mötesplats Torshälla i ett sociologiskt 
perspektiv 
I detta avsnitt vill jag placera in Mötesplats Torshälla i ett sociologiskt 
perspektiv. Genom att abstrahera arbetsmodellen i Mötesplats Torshälla 
med hjälp av teoretiska begrepp kan ett bredare perspektiv på projekt-
handläggarnas professionella förhållningssätt anläggas. Jag har valt teore-
tiska begrepp som har betydelse för samspelet i mötet mellan deltagare 
och handläggare. Begreppen är hämtade ur Goffmans interaktionsteori, 
vilka är ansikte-mot-ansikte situationer, framträdande, definition av 
situationen, samt footing. Andra goffmanianska begrepp är främre res-
pektive bakre regionen. Texten nedan avser beskriva innebörden i beg-
reppen och hur de kan relateras till projekthandläggarnas sätt att arbeta i 
projekt Mötesplats Torshälla. 

Ansiktet mot ansikte situationer 

Goffman anser att det finns en grundläggande förståelse bland människor 
i ansiktet-mot-ansikte (face-to-face) situationer, att vi uppträder enligt 
andras förväntningar på vår roll i situationen och även har en förväntning 
på varandras roller. Goffman menar att vi följer, vad han kallar upp-
föranderegler som vi har socialiserats in i. Med andra ord vi har alla 
införlivat olika erfarenheter från tidigare möten och situationer, vilka vi 
bär med oss in i en ny situation. Erfarenheter som bygger på en gemen-
sam kulturell kunskapsbas, en gemensam förståelse. Denna kunskapsbas 
delas av människor tillhörande samma grupp och innehåller uppförande-
regler, dvs. hur vi ska uppträda gentemot varandra.50 Uppförandereglerna 
omfattas av en moralisk drivkraft som medvetet och omedvetet får oss till 
att uppföra oss på ett, enligt uppförandereglerna, konsekvent sätt. 
Vanligtvis agerar vi och styr våra handlingar utifrån dessa uppförande 
regler i samspel med andra människor. Om vi frångår uppförandereglerna 
i en situation, upplever vi känslor av olust och det kan också leda till 
negativa sociala sanktioner av vårt beteende. En anledning till känslan av 
olust är att denna moraliska drivkraft är djupt rotad inom oss och är 
grundläggande i samspelet med andra människor. Det finns två sätt som 
uppförandereglerna inverkar på individen, som kort nämns ovan, det ena 
handlar om skyldigheter och det andra om förväntningar. Skyldigheterna 
och förväntningarna är sammankopplade med de roller som vi i 
situationen identifierar oss med. Dessa skyldigheter och förväntningar 
                                           
50  Goffman, E. (1983) The interactional order. American Sociological Review, 48, 1-

17.  
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kan betraktas som ett växelspel i mötet. När en individ identifierar sig 
med en roll i en situation, har individen skyldighet att uppträda enligt de 
moraliska uppföranderegler som tillskrivs rollen. Det kommer då att 
svara mot andras förväntningar på individens beteende. Precis som andra 
har förväntningar på individens agerande har de andra skyldigheter att ge 
den agerande individen ett för denne förväntat beteende.51  
Inom projekt Mötesplats Torshälla förväntar sig deltagarna att projekt-
handläggarna uppträder på ett enligt för dem förväntat sätt. Möten mellan 
handläggarna och deltagarna innebär en asymmetrisk relation, och att 
handläggaren har maktanspråket i mötet är något som förväntas av 
deltagaren. Deltagaren förväntar sig att handläggaren styr samtalet och 
ställer frågor. Det finns en öppenhet hos handläggarna att de vill att 
deltagaren själv ska ställa frågor, men det är då bl.a. frågor som rör vilka 
möjligheter som finns att tillgå för deltagaren. Enligt uppföranderegler 
ska inte en deltagare ställa frågor om handläggarens bakgrund och 
privatliv, det är endast förbehållet rollen som handläggare i mötet. Vidare 
kan deltagarna exempelvis förvänta sig att bli bemötta på ett professio-
nellt likartat sätt, dvs. att deltagarna förväntar sig en artig och tillmötes-
gående attityd av de professionella. Deltagaren kan även förvänta sig ett 
specifikt bemötandet i just hans eller hennes ärende, med andra ord att 
handläggarna tar hänsyn till individens individuella problematik. Likväl 
har projekthandläggarna förväntningar på deltagarna, att de skall 
uppträda enligt rollen som rehabiliteringssökande eller arbetssökande. 
Således speglas möten mellan projekthandläggare och deltagare av 
förväntningar och skyldigheter utefter de roller som de i befinner sig i.  
Det som till stor del inverkar i mötet är den gemensamma kunskapsbas 
som vi bär med oss och tillämpar i nya situationer, samt den föreställning 
om det institutionella mötet som finns hos både projekthandläggarna och 
deltagarna. Exempelvis finns det deltagare som har haft dåliga 
erfarenheter av tidigare möten på socialtjänsten eller hos någon annan 
myndighet. Den erfarenheten och föreställningen av mötet bär deltagaren 
med sig till mötet med projekthandläggaren. Det kan leda till att 
deltagaren eventuellt uppträder med en misstro gentemot handläggaren, 
att deltagaren upplever att handläggaren vill komplicera saker för honom 
eller henne. Det som är mest typiskt vad gäller deltagarna i projektet, 
enligt projekthandläggarna, är att de har internaliserat erfarenheter av vad 
som är brukligt att säga till handläggare i möten. Deltagarna uppträder 

                                           
51  Goffman, E. (1970) När människor möts. Studiet av det direkta samspelet mellan 

människor. Stockholm: Aldus/Bonnier. Sid 46 ff 
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och pratar på ett sätt som de tror att handläggarna förväntar sig höra. 
Deltagarna agerar således utefter de uppföranderegler som de har 
införlivat i sin kunskapsbas av att uppträda som rehabiliterings- eller 
arbetssökande på en myndighet. Det sitter djupt förankrat hos deltagarna, 
vilket gör att det blir svårt för projekthandläggarna att hitta vägen till vad 
deltagaren själv egentligen vill göra. Handläggarna får arbeta med att ge 
deltagarna nya erfarenheter av möten. Därför kan man säga att hand-
läggarna i stor utsträckning försöker att avbyråkratisera mötena. Genom 
att skapa en avslappnad stämning, med både den fysiska miljön och sitt 
bemötande försöker handläggarna nå fram till individen. Det kan vara en 
anledning till att det tar mycket tid i anspråk att finna vad deltagaren 
utifrån sina förutsättningar vill och kan göra. 
Det är inte enbart deltagarna som internaliserar nya erfarenheter av 
möten, det gör även handläggarna. Från att merparten av projekthand-
läggarna, innan projekttiden, i stort sett hade upplevelsen/föreställningen 
och erfarenheten av att vara styrd och utgå från regelverket i möten med 
sökande, till att i projektet tänka utifrån individen.  

Framträdande och def inition av situationen 

Goffmans utgångspunkt är att människan formas till en social varelse i 
samspelet med andra människor. Det är genom möten som människan får 
sin identitet och tillskrivs skilda roller som finns i samhället. Det är också 
genom samspelet med andra som individen upprätthåller sin identitet och 
sina olika roller. Det innebär att i samspelet med andra människor visar 
individen oavbrutet en aktivitet. En aktivitet som enligt goffmanianska 
termer kallas för ett framträdande.52  Det finns främst två roller i ett fram-
trädande, 1) den individ som agerar och 2) publiken som den agerade 
visar ett ”intryck” på. Ett konkret exempel på de olika rollerna inom 
projekt Mötesplats Torshälla är projekthandläggaren och deltagaren som 
växelvis är agerande respektive publik inom ett och samma möte.  
Goffmans begrepp publik, innebär den eller de personer som tolkar 
individens agerande, med andra ord de som observerar hur den agerande 
individen klarar sitt uppträdande i situationen. Det som har betydelse för 
hur publiken ska tyda och uppfatta individens framträdande är om den 
har någon form av information eller kunskap om individen. Har publiken 
kunskap om individen bidrar det till att definiera situationen. Samtidigt 
ger det en möjlighet för publiken att i förväg skönja vad individen 
                                           
52  Goffman, E. (1995/1998) Jaget och maskerna. En studie i vardagslivets dramatik. 

Stockholm: Prisma. 
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kommer att förvänta sig av dem och i sin tur vad de kan förvänta sig av 
individen. När individen agerar inför andra kommer hans eller hennes 
handlingar att inverka på den situationsdefinition som publiken och den 
agerande kommer fram till.53  
Definition av en situation är ett begrepp som står för det intryck som 
människor skapar i vardagliga framträdanden. Kunskap om samspels-
partnern är av betydelse som betonas ovan. I situationer där publiken inte 
har någon kunskap om individen, söks ledtrådar i individens uppträdande 
och utseende, dvs. helhetsintrycket för att definiera situationen och där-
utav ge individen ett korrekt bemötande. Goffman anser att vi människor 
ständigt läser av situationen och varandra i samspelet för att skaffa oss 
kunskap om hur de andra ska och vill uppfattas. Det är inte enbart 
situationen som har betydelse för hur vi uppfattar och läser av situationen 
utan våra erfarenheter, förväntningar och samhällskontext har också en 
stor betydelse i sammanhanget. Det som emellertid är avgörande för en 
individs framträdande och situationsdefinitionen är den kunskap som 
publiken observerar hos den agerande i samspelet. För att göra ett gott 
socialt intryck, agerar oftast individen med stor försiktighet. Vanligtvis 
använder vi våra tidigare erfarenheter av individer som har ett liknande 
uttryckssätt att tolka och uppfatta individen som vi för tillfället samspelar 
med. Det leder till att vi använder stereotypa uppfattningar om indivi-
den.54 
Projekthandläggarna läser av och känner in deltagaren för att kunna ge ett 
för deltagaren lämpligt bemötande. Vid ett första möte söker handläg-
garna kunskap om deltagaren i helhetsintrycket de får utifrån sina 
erfarenheter, men det bidrar även till att handläggarna ibland använder 
stereotypa uppfattningar om deltagaren. Det anser jag kan vara en 
bidragande faktor till att det är svårt att se det unika hos varje individ.  
Projekthandläggarna arbetar i allmänhet med deltagare som de har mer 
eller mindre god kunskap om, vilket underlättar att definiera situationen. 
Jag menar att projekthandläggarna både omedvetet och medvetet styr 
situationsdefinitionen i mötet med deltagaren. Det som oftast sker relativt 
omedvetet är en situationsdefinition som speglas av positiv, trygg och 
avslappnad stämning, samt att handläggarna tar hänsyn till de förvänt-
ningar som deltagaren har på dem, för att deltagaren i sin tur ska agera 
utifrån handläggarnas förväntningar. I ett möte med en deltagare kan jag 
urskilja en situationsdefinition som till stor del var medvetet styrd av en 
                                           
53  Goffman, E. (1995/1998) 
54  Goffman, E. (1995/1998) 
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projekthandläggare55. Det var en situationsdefinition som präglades av ett 
maktanspråk och ett allvar från handläggarens sida med hjälp av sitt 
kroppsspråk och sina ord. Projekthandläggaren använde sina tidigare 
erfarenheter och kunskaper om deltagaren för att komma fram till denna 
situationsdefinition. 

Footing  

Det finns en samverkan mellan interaktionsparter i samtal, som bygger på 
en tyst överenskommelse om hur vi via språket kan förmedla en 
förståelse för varandras identitet och roll. En sådan tyst överenskommelse 
ingår i Goffmans begrepp footing. Footing innebär små ändringar och 
skiftningar i språket som finns i vanliga samtal. Det betyder att vi i talet 
oavbrutet ändrar ”fotsteget”, och genom språket förändrar eller bevarar 
intrycket av situationsdefinitionen. Med footing menas även en förmåga 
att känna in hela situationen med allt från den fysiska platsen och 
inramningen där samtalet äger rum, till andras närvaro och sitt eget 
uttalande i samtalet. Det är viktigt för att ha möjlighet under samtalets 
gång att ändra inriktning av sitt agerande i framträdandet.56 Man följer 
således strömmen av skiftningar i samtalet och man bör vara mycket 
lyhörd och uppmärksam på samtalsparten för att kunna följa strömmen av 
dessa skiftningar i samtalet. Ett exempel på en konkret situation eller 
händelse för att försöka illustrera ”fotarbetet” är förslagsvis när man 
samtalar med en vän på ett café. Till en början känner man in den fysiska 
miljön, inramningen för caféet, samt använder sig av tidigare erfarenheter 
av besök på café. Man vet hur man vanligtvis kan uppträda i denna 
fysiska miljö, då det är något som vi har internaliserat i vår kunskapsbas. 
Sedan i samtalet med vännen, observerar man lyhört vad han eller hon 
säger samtidigt som man själv förmedlar sin förståelse för vad som sagts 
och visar vad man själv står i förhållande till det sagda. Vanligtvis visar 
båda samtalsparter varandra hänsyn till vad som är legitimt att tala om i 
situationen för att ingen ska känna sig obekväm eller bortgjord. När man 
i samtalet är lyhörd på vad vännen säger kan man snabbt uppfatta när han 
eller hon börjar tala om något annat, man visar då sin förståelse inför 
vännen med ord och kroppsspråk.  

                                           
55  Det mötet finns beskrivet under rubriken Projekthandläggarnas bemötande av 

deltagare. 
56  Goffman, E. (1981) Forms of Talk. Philadelphia: University of Pennsylvanina 

press. 
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Footing är något som projekthandläggarna ständigt, mer eller mindre 
omedvetet, använder i sitt bemötande av deltagare i ett första samtal och i 
flerpartssamtal, men även i samverkansmöten när de diskuterar olika 
ärenden. Det blir mycket påtagligt i samverkansmöten att de är lyhörda 
och ändrar ofta ”fotsteget” eftersom mötena i huvudsak karaktäriseras av 
”spinn-off-effekter”, dvs. hoppar mellan olika deltagare i samtalet. Pro-
jekthandläggarnas skärpa och lyhördhet är dock viktigast i ett första 
bemötande av deltagaren, då de på kort tid måste känna in och lyssna in 
individen för att veta när och hur, samt vad de kan ställa för frågor till 
individen för att individen inte ska uppleva sig kränkt på något vis. Det är 
även av betydelse att deltagaren får ett förtroende för projekthand-
läggarna, därför är det viktigt i det första mötet att samtliga parter får en 
bra start och kontakt. 
Det förekommer, som tidigare framgått, att projekthandläggarna upplever 
vissa deltagare som besvärliga, vilket kan skapa svårigheter i samtalet av 
att vara lyhörd och visa förståelse över vad som sägs. En strategi som 
handläggarna i allmänhet tar till är att låta någon annan kollega ta över 
samtalet, som klarar av ”fotarbetet” med deltagaren. 

Främre och bakre regionen  

Den främre regionen är den plats eller utrymme där framträdandet äger 
rum. En region kan uppfattas som olika sociala ”rum”, vilket individen 
kan uppfatta visuellt eller med sin känsla för utrymmet. Ett framträdande 
har oftast ett enda visuellt utrymme för den agerande individen och 
publikens del, t.ex. i ett mottagningsrum där läkare och patienter samta-
lar. Det förekommer även flera separata grupper av samtalande individer 
inom ett och samma utrymme. Ett klassiskt exempel på det är i teaterns 
foajé där flera individer samtidigt verbalt interagerar med varandra, i 
väntan på att träda in i teaterns salong.57 

Den agerandes aktivitet i den främre regionen kan tolkas som ett försök 
att ge intryck av att bevara och ge uttryck åt situationsdefinitionen. 
Goffman framställer inte enbart en främre region, där en individs aktivi-
tet är observerad av andra människor, utan även en bakre region. I den 
bakre regionen eller bakom kulisserna får individen uttrycka sina ”dolda” 
känslor, känslor som individen inte får visa i den främre regionen utan att 
bryta mot vedertagna normer. I den bakre regionen förbereder aktörerna 
eller aktören sina handlingar och det är även här som det finns möjlighet 
att slappna av inför nya framträdanden. Exempel på en bakre region kan 
                                           
57  Goffman, E. (1959/1998) 
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vara i restaurangens kök där servitriser kan släppa sina leenden och 
eventuellt ”muttra” över besvärliga gäster, för att sedan gå ut i restau-
rangen, den främre regionen, med ett nytt mod och återigen ett leende på 
läpparna.58  
Det man måste beakta är att utrymmen i olika sammanhang kan ha 
funktionen av en främre eller bakre region. Med andra ord kan en region 
både utgöras av en bakre och en främre region, dock inte samtidigt av en 
agerande. Det som avgör vilken region individerna rör sig i grundar sig 
på vilket intryck som skapas i ett framträdande, men även den funktion 
som förväntas i regionen vid ett givet framträdande. Goffman hävdar att 
västerländska samhällen har olika beteendespråk, ett informellt och ett 
formellt. Det informella beteendespråket används i den bakre regionen, 
där det är tillåtet att släppa på sina hämningar både känslomässigt, 
kroppsligt och verbalt. Kroppen uttrycker en ledig stil, kanske sitter 
individen nerhasat i soffan eller på stolen, klädernas enkla stil symbo-
liserar även att individen inte står i den främre regionen. Kläder som 
annars är ett viktigt attribut i ett framträdande, blir mindre aktuellt i den 
bakre regionen. Däremot kan man i den bakre regionen planera vilka 
kläder man ämnar använda i olika sammanhang för att ge ett gott intryck. 
Verbalt kan individer ha en ömsesidig förtrolig ton gentemot varandra 
liksom en retsam och aggressiv ton, samt kunna föra intima samtal eller 
svära. Med andra ord kan individens beteendespråk och handlingar 
uppfattas som symboliska för förtrolighet inom den bakre regionen. Om 
samma informella beteendespråk tillämpades i ett framträdande inom den 
främre regionen skulle individen bryta mot ett förväntat uppträdande i 
situationen. Därav uppmanas ett formellt beteendespråk i den främre 
regionen, men också på grund av vilken rollgestalt individen vill ge 
intryck av. Ofta vill individer framstå i bra social dager och tillämpar då 
ett formellt beteendespråk.59 
Således kan man urskilja att formellt och informellt beteendespråk är 
relaterat till främre respektive bakre regionen. Det innebär att individen 
kan, genom att tillämpa ett informellt beteende i olika situationer, föränd-
ra en främre region till en bakre region. 
Det är tydligt hur projekthandläggarna använder ett informellt språk i 
samverkansmöten, som då utgör en bakre region. Handläggarna har just 
en ömsesidig förtrolig och retsam, samt humoristisk ton till varandra. De 
kan tala informellt om deltagarna och ventilera sina erfarenheter av 
                                           
58  Goffman, E. (1959/1998) 
59  Goffman, E. (1959/1998) 
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besvärliga deltagare. Det kan vara deltagare som handläggarna har lagt 
ned mycket tid och engagemang på, för att sedan strunta i de åtgärder 
som handläggarna har arbetat fram. Den bakre regionen på Medborgar-
kontoret utgörs oftast av en fysisk avskild plats, likt exemplet med 
restaurangen ovan, vilket är kontorets enda besöksrum. Besöksrummet 
kan dock vid flerpartsmöten förvandlas till en främre region där 
handläggarna använder ett mer formellt språk. Det är viktigt att 
projekthandläggarna har en bakre region att dels få prata av sig sina 
erfarenheter och dels planera sina framträdande i mötet med deltagaren i 
den främre regionen. Det bidrar till att de klarar av att bibehålla ett 
professionellt förhållningssätt gentemot deltagaren. Arbetsmarknads-
handläggaren menar att han tar hänsyn till och förbereder sig med både 
kläder och språk innan möte med deltagare. Projekthandläggarnas hand-
ledning fungerar även som en bakre region, till att stärka handläggarna i 
sitt arbete och i sitt professionella förhållningssätt.  

Diskussion  
Inledningsvis i utvärderingen betonades att myndighetssamverkan ligger 
i tiden för den nya välfärdspolitiken. Samverkan har blivit ett honnörsord 
för en humanare välfärdspolitik. Det kan dock uppkomma problem vid 
samverkan, som främst bygger på mellanmänskliga hinder. Att sam-
verkansparterna inte har klargjort hur de ser på olika behandlingsformer, 
vilka mål och värden som ska styra arbetet, samt vilka förväntningar 
parterna har på samverkansformen. Några större samverkansproblem 
mellan projekthandläggarna i projekt Mötesplats Torshälla tycks inte 
förekomma. 
Projekt Mötesplats Torshälla har utvecklat en arbetsmodell med hänsyn 
till kommunens lokala förutsättningar. Denna arbetsmodell har i utvärde-
ringen beskrivits och värderats enligt följande frågeställningar: 1) har 
projekthandläggarna överbryggt systemet och dess regelverk? 2) vilket 
handlingsmönster för samverkan kan urskiljas?, 3) arbetar projektet med 
individens intresse i fokus? och 4) hur kan samarbetet mellan projekt-
handläggarna i Mötesplats Torshälla karaktäriseras? 
Det går att urskilja genom både intervjuer och mötesobservationer att 
projekthandläggarna har ett öppet förhållningssätt till varandra, samt 
visar varandra respekt för den kunskap och kompetens man besitter. 
Revirtänkandet tycks vara bortarbetat vilket innebär bl.a. att hand-
läggarna har lyckats överbrygga regeltänkandet i rehabiliteringsarbetet. 
Projekthandläggarna har tonat ned sina regelverk i mötet med deltagaren, 
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de söker istället efter individuella lösningar och betraktar regler och 
andra åtgärder som resurser för att lösa deltagarens situation. Det är en 
del av systemet som de har lyckats överbrygga. En annan aspekt i rehabi-
literingsarbetet, är att handläggarna genom att ge deltagarna fler chanser 
än vad som vanligtvis anses brukligt inom moderorganisationerna, har 
överbryggt de ”hål” som finns i välfärdssystemet. Med andra ord, 
projekthandläggarna arbetar med en typ av deltagare som i regel hamnar 
inom en gråzon och som ingen myndighet anser sig ha ansvaret för. Jag 
anser att projektet i det avseendet fyller en stor funktion i Torshälla, 
vilket jag även med stöd av aktuell forskning kan hävda då forskningen 
förespråkar ett samlat stöd och gemensamt ansvar av myndigheter för att 
människor inte ska hamna mellan myndighetsstolarna.  
En anledning till att projektet har lyckats överbrygga vissa aspekter av 
välfärdssystemet är att projektet har stöd hos ledningen och stark 
förankring hos politiker. Det skapar en politisk legitimitet och en status 
hos projektet. Det ligger också i linje med vad som framkommer i 
FRISAM- och SOCSAM-utvärderingarna som en viktig förutsättning för 
samverkan. Det är viktigt för projektets framtid att projektet har en 
politisk legitimitet.  
Det är positivt att projektet arbetar för att fånga upp individer som har en 
svår och sammansatt problematik. Trots projekthandläggarnas insatser 
framgår det av en mötesobservation att det förekommer en problematik 
inom välfärdssystemet som inte enkelt går att lösa. Systemet bygger 
bland annat på att enskilda individer ska ha möjlighet att komma vidare 
och bli självförsörjande. Det finns dock individer som aldrig kommer att 
bli självförsörjande och kunna etablera sig på den öppna arbets-
marknaden. Dessa individer far illa i systemet. Därav skulle man kunna 
uttrycka att systemet inte är till för alla individer i vårt samhälle. Vidare 
kan man urskilja att projekthandläggarnas arbete gör att den sociala 
kontrollen är mycket hög i Torshälla, vilket också kan ses som en negativ 
aspekt i sammanhanget. Individer med denna sammansatta problematik 
kan uppleva sig vara ständigt kontrollerade och påpassade över vad han 
eller hon gör eller inte gör. Likaså om det finns individer som medvetet 
vill undvika myndighets kontakter och hamna i en gråzon, så kan det vara 
en omöjlighet att göra det i Torshälla. 
Ytterligare en aspekt av deltagarnas sammansatta problematik innebär att 
flertalet har internaliserat ett visst sätt att agera i mötet med projekt-
handläggare. Dessa deltagare har socialiserats till att mer eller mindre 
”dra valser” för myndigheter. Det ställer till hinder i mötet för både 
deltagaren och handläggaren att komma någonvart med att tillsammans 

 73



Centrum för Välfärdsforskning 

definiera hans eller hennes behov av stöd. Det tar lång tid att reda ut vad 
deltagaren vill, samt har för behov. Ett viktigt inslag i arbetet med 
deltagarna blir då att avbyråkratisera mötet, så att mötet mer speglas av 
trygg och avslappnad stämning.  
Det handlingsmönster eller hörnstenar som kan urskiljas och karaktäri-
sera samverkan i projekt Mötesplats Torshälla är flexibilitet, smidighet, 
professionellt förhållningssätt, stort handlingsutrymme, gemensam 
grundsyn och kontinuitet, vilket åstadkoms av flerpartsmöten, sam-
verkansmöten och samlokalisering. Projekthandläggarna använder sig 
således av samverkan på ett systematiskt sätt i tre olika former; 1) 
flerpartssamtal mellan professionella och individen, 2) samtal om indi-
viden och 3) gemensam verksamhet. Enligt aktuell forskning är ett 
systematiskt samarbete betydelsefullt för att ge individen ett värde. 
Likaså är handläggarnas professionella förhållningssätt av vikt då de har 
en central roll för individens rehabiliteringsprocess. Andra viktiga 
aspekter som forskning pekar på och som handläggarna i projektet har 
beaktat och införlivat i sitt handlingsmönster är 1) individens egenansvar 
och delaktighet i processen, 2) tid till individen, 3) ett korrekt bemötande, 
4) helhetsperspektiv på individen, 5) en kontinuitet, 6) personliga 
relationer som speglas av förtroende. Således finner jag att projekt-
handläggarna arbetar med individen i fokus. Individen i fokus är det 
centrala i projekthandläggarnas arbetsmodell.  
Aktuell forskning visar att ett fördjupat samarbete bygger till stor del på 
att de professionella har en samsyn, med en gemensam värdegrund av 
tillit, förtroende och respekt för varandras olikheter. Likaså betonas 
förutsättningar som att aktörerna är där på samma villkor, alla aktörer 
bidrar med sin kompetens och det finns en ambition hos var och en. Med 
stöd av dessa forskningsresultat menar jag att projekthandläggarna tycks 
ha ett fördjupat samarbete. Projekthandläggarna har förutsättningarna och 
tid till att diskutera vid sidan av mötet med individerna. Det som har varit 
och fortfarande är viktigt i projekthandläggarnas professionella förhåll-
ningssätt är deras dialog i samverkansmöten och gemensamma hand-
ledning. Att projekthandläggarna informellt kan få ”prata av” sig stärker 
det professionella förhållningssättet. Samverkansmötena med dess 
informella karaktär har även betydelse för att öka förståelsen för den 
enskilde individen, att synliggöra samhällets normer och värderingar, att 
lyfta fram välfärdssystemet, samt att projekthandläggarna får ökad 
kunskap om varandras regelverk. Det är av vikt att projekthandläggarna 
bibehåller denna pågående dialog i samverkansmötena och att det inte 
ges avkall på dessa möten. Jag ser som önskvärt, precis som projekt-
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ledaren, att projekthandläggarna får mer tid till att ägna sig åt projektet 
och kompetensutveckling för att utveckla arbetsmodellen ytterligare. 
Detta för att också motverka en problematik i Mötesplats Torshälla 
nämligen att projekthandläggarna på sikt riskerar bli utarbetade på grund 
av sin höga arbetsbelastning.  
Jag bedömer att projekt Mötesplats Torshälla har utvecklat en arbets-
modell som ligger i linje med vad aktuell forskning förespråkar. Det är en 
arbetsmodell som kan ge både vinster för samhället och vinster för den 
enskilde individen. En vinst för samhället är att handläggningstiden blir 
snabbare och effektivare då myndigheterna samordnar sina resurser. En 
kortare och effektivare handläggningstid tjänar även den enskilde 
individen på. Arbetsmodellen innebär även att individen ges ett eget 
värde, att individen får ett individuellt stöd och blir synlig i sin reha-
biliteringsprocess. Projekthandläggarnas arbete med deltagarens delak-
tighet och egenansvar är ett sätt att ge deltagaren ett värde och bli synlig. 
Förutom att ge vinster till samhället och till den enskilde individen kan 
jag som utvärderare även urskilja en arbetsglädje hos projekthand-
läggarna. Handläggarna har en trygghet och ett stöd i varandra i sin 
professionella roll, samt arbetar utifrån ett arbetssätt som de upplever att 
de kan stå för.  
Jag vill lyfta fram att projektet även kan ha betydelse för Torshälla som 
helhet. Exempelvis har en av projektets verksamheter, arbetsmiljölaget, 
förbättrat Torshällas yttre utseende, vilket kan visa Torshällabor att 
verksamheten för något gott med sig och projektet kan då betraktas som 
något värdefullt för Torshälla. På sikt, om projektet lyckas med en mer 
utvecklad och etablerad kontakt med det lokala näringslivet med såväl 
praktikplatser och varaktiga arbeten, kan alla parter dra fördel av det.  
Den betydelse Torshällas arbetsmodell kan utgöra i det övriga samhället 
är att visa på vilka fördelar som finns när samverkansparterna är samlo-
kaliserade och vad man som projekthandläggare har att vinna på ett nära 
samarbete med andra myndigheter. Arbetsmodellen kan ge andra sam-
verkansprojekt inspiration och idéer till hur man kan samverkan, dock är 
det svårt att direkt överföra en enhetlig arbetsmodell från en lokal miljö 
till en annan, eftersom man måste ta hänsyn till lokala förutsättningar. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide Mötesplats Torshälla 

Personlig bakgrund 

1) Anställning/Yrke 
1a) Utbildning 
2) Antal år i yrket/i projektet 
2a) arbetat på fler olika myndigheter 

Projektet 

3)  Vilka myndigheter finns representerade i projektet? 
4)  Har ni i projektet kontakt med andra myndigheter? Uppföljning: Hur 

fungerar den kontakten? 4a) Finns det någon skillnad mellan 
kontakten med myndigheter i och utanför projektet? 

5)  Kan du beskriva din arbetsuppgift i projektet? 
6)  Har dina arbetsuppgifter förändrats till skillnad från tidigare anställ-

ning på myndighet? 
7)  Hur skulle du beskriva den (eventuella) förändringen? 
8)  Kan du beskriva vad som är speciellt/unikt med projektet? 
9)  Har projektet bidragit till en ökad tillfredställelse i ditt arbete? 
10)  Har du i projektet kontakt med andra aktörer än myndigheter i det 

övriga närsamhället? Uppföljning: Hur fungerar den kontakten? 

Arbetet med deltagarna 

11) Har dina nuvarande arbetsuppgifter i projektet påverkat de deltagare 
du träffar i något avseende? (positivt/negativt)  

12) Upplever du att du i projektet kan tillgodose deltagarnas behov och 
intressen? 

13) Har du i bemötandet av en deltagare upplevt att det finns en skillnad i 
hur du har uppfattat deltagarens behov och deltagarens egen 
uppfattning av behov? 13a) Vem definierar behovet? 

14) Underlättar projektet för att deltagare ska hamna ”rätt” i sin 
situation? 
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15) Följer ni upp deltagarna i projektet och ser om de har hamnat inom 
”rätt” åtgärd? 15a) Om ja, på vilket sätt? 

16) Kan du beskriva vilken problematik som är vanligast bland de 
deltagare som besöker er? 

17) Vilka deltagare är det svårast respektive lättast att ge stöd till? 
18) Vilken bild av deltagarens situation kan du få i projektet? 
19) Kan du beskriva huruvida era deltagares kontakter med myndigheter 

har förändrats? 
20) Hur skulle du beskriva arbetet med deltagarna ur en tidsaspekt, med 

tanke på tid per ärende. Med andra ord, kan du uppskatta hur mycket 
tid du lägger ned per ärende i projektet (jämfört med vanliga rutin 
ärenden)? 

21) Kan du även ur en annan tidsaspekt, vad gäller deltagarnas ägnade tid 
till olika myndigheter, se någon förbättring i och med att deltagaren 
är med i projektet? 

22) Under hur lång tid kan deltagarna delta i projektet? 
23) Förs det någon dokumentation kring deltagarna i projektet? Uppfölj-

ning: vem ansvarar för dokumentationen? 
24) I mina observationer har jag urskilt att projektet till stor del arbetar 

för att ”fostra” vissa deltagare till ett eget ansvar. Hur ser du på det? 
25) När avskrivs deltagare från projektet? 
26) Vad ser du som de främsta bristerna i arbetet med deltagarna, ur 

deltagarnas perspektiv? 
27) Vad ser du som de främsta förtjänsterna i arbetet med deltagarna, ur 

deltagarnas perspektiv? 

Samverkan 

28) Vilka möjligheter ser du med samverkan mellan myndigheter? 
29) Finns det regelverk som underlättar samverkan? 
30) Upplever du att det finns regelverk som försvårar en samverkan? 
31) Vilka ekonomiska respektive kunskapsmässiga resurser finns i ert 

projekt för att lyckas i samverkan? Uppföljning: Vad saknas? 
32) Vilket förhållningssätt har ni som arbetar i projektet gentemot 

deltagarna? Uppföljning: Vad är gemensamt? 
33) Finns det något som skiljer er åt i förhållningssätt och förståelse av 

deltagarens problematik? 

 78



Centrum för Välfärdsforskning 

34) Kan du beskriva vilket handlingsutrymme du har i projektet, dvs. 
upplever du att du kan ta vissa beslut utan att först diskutera med 
dina projektkollegor? 

35) Kan du beskriva det handlingsutrymme ni tillsammans i projektet 
har? Med andra ord hur mycket fria händer har ni att besluta och hitta 
lämpliga åtgärder åt deltagarens specifika behov? 35a) Vilket 
handlingsutrymme har ni från den egna myndigheten? 

36) Hur kommer ni fram till vad som är rätt beslut om åtgärd för en 
deltagare i projektet? 

37) Vilket stöd upplever du att ni i projektet har av ledningen? 
38) Hur upplever du att era ”fredagsmöten” i projektet fungerar? 
39) Hur upplever du att möten med deltagare tillsammans med någon 

projektkollega fungerar?  
39) Ni i projektet har professionell handledning tillsammans, hur upp-

lever du den handledningen? Ser du några fördelar/brister? 

Marknadsföring  

40) Hur för ni ut budskapet om projektets tillgänglighet? 
41) Vilka myndigheter aktualiserar deltagare till projektet? 
41) Hur aktualiserar ni deltagare till projektet? Med andra ord hur 

”slussas” nya ärenden till projektet? 
42) Vem i projektet beslutar om att deltagaren får delta i projektet? 
43) Vilka krav ställer ni på deltagaren för att få delta? 
44) Finns eller har det funnit deltagare som på egen hand har sökt upp er 

i projekt och vill delta? 

Avslutning  

45) Vad ser du som främsta brister och förtjänster med projektet som 
helhet?  

Du får gärna tillägga något mer som vi inte har diskuterat, men som du 
anser är av vikt för att få en beskrivande bild av projektet. 
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Intervjuguide Projektledare Torshälla 

Projektet 

1) Antal år du har arbetat i projektet? 
2) Kan du beskriva din roll i projektet? 
3) Hur skulle du beskriva vad projektet innebär för en utomstående? 
4) Hur finansieras projektet? 
5) Vilket handlingsutrymme ger du till Carin, Pelle, Margareta och 

Roland i sitt arbete med deltagarna i projektet? 
6) Vilket stöd kan du som projektledare ge till både Carin och de andra? 
7) Vilket stöd kan du som projektledare ge till projektet som helhet? 
8) Kan du beskriva hur era ledningsmöten fungerar och vad som 

huvudsakligen diskuteras? 
9) Jag vet att politikerna i Torshälla besöker projektet och medborgar-

kontoret regelbundet. Vilken kontakt har du med politikerna? 
10) Vad ser du som främsta brister och förtjänster med projektet som 

helhet? 

Samverkan 

11) Vilka möjligheter ser du med samverkan mellan myndigheter? 
12) Finns det regelverk som underlättar samverkan? 
13) Upplever du att det finns regelverk som kan försvåra samverkan? 
14) Hur skulle du beskriva att er samverkan på ledningsnivå fungerar? 
15) Finns det någonting i samverkan på ledningsnivå som du skulle vilja 

utveckla eller förbättra? 
16) Vilka är förutsättningarna för en lyckad samverkan på ledningsnivå 

likväl på verksamhetsnivå? 

Avslutning  

18) Hur ser du på projektet i framtiden, visioner, permanent verksamhet? 
Du får gärna tillägga något mer som vi inte har diskuterat, men som är av 
vikt för att få en beskrivande bild av projektet. 
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Bilaga 2 

Teckenförklaringar 

Teckenförklaringar för transkription. När tecknen är understrykta gäller 
markeringen hela meningen och inte enstaka ord. 
#  Personen tvekar och hoppar över ord. 
(0.5) Siffran anger hur stort tidsglappet är i samtalet. 

Räknat i tiondels sekunder. 
(.)  Paus i talet. 
(( ))  Icke verbal aktivitet. 
=  Låser in ord. 
[ Överlappande ord. Samtalsparterna talar sam-

tidigt. 
.h  Inandning. 
h  Utandning.    Fler h indikerar längre tid. 
:  När man sträcker ut ett ljud eller ord. 
-  En skarp ”avklippning” av ett tidigare ord. 
.  Ett stopp i meningen eller i tonen. 
xxx Oklarheter på bandet, alternativt uteslutning av 

namn pga. etiska skäl. 
?  Reflektion eller fråga. 
STORA BOKST. Markerar att personen talar högre än normalt. 
¤  Markerar att personen talar tystare än normalt. 
¨  Markerar att personen talar snabbare än normalt. 
^  Ord som tynar bort. 
/ Personen byter det ord han eller hon har för avsikt 

att säga. 
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Ett tämligen unikt samverkansprojekt pågår sedan februari 1997 i Tors-
hälla. Under medborgarkontorets tak samlas företrädare för socialförvalt-
ning, arbetsförmedling, försäkringskassa och landsting för att genom ny-
tänkande och samverkan, utforma och prova nya vägar till ett menings-
fullt arbete åt alla. Genom att tillhandahålla en mötesplats för såväl myn-
digheternas finansiella och personella tillgångar som berörda gruppers 
önskningar och mål vill man komma tillrätta med det ”revirtänkande” 
som kan förekomma mellan olika myndigheter. Individen står i centrum. 
Målsättningen är att besökarna snabbare ska få arbete, utbildning eller 
annan sysselsättning. 
Rapporten behandlar hur projekthandläggarna har arbetat för att lösa den 
samverkansproblematik mellan myndigheter, vilket kan orsakas av en-
skilda myndigheters organisatoriska lösningar, skilda regelverk och/eller 
olika kunskaps och förklaringsmodeller, som kan innebära att människan 
inte får den hjälp hon behöver.  

Helena Blomberg arbetar som lärare i sociologi vid Mälardalens Hög-
skola. Hon är särskilt intresserad av att studera relationen mellan pro-
fessionella och klienter utifrån ett interaktionistiskt perspektiv.  

 

 


