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SAMMANFATTNING 
Efter den rikspolitiska psykiatrireformen i mitten av 1990-talet uppstod runt om i Sverige re-
habiliteringsverksamheter för psykiskt funktionshindrade människor. Att utveckla samverkan 
mellan olika myndigheter och andra organisationer kom då att anses som viktigt för att berör-
da personer inte skulle hamna ”mellan stolarna”. Inom Eskilstuna kommun uppstod bland 
annat en arbetslivsinriktad interorganisatorisk rehabiliteringsverksamhet kallad ArbetsDax, 
med professionella på operativ nivå som kallades samordnare. 
 
Syftet med framställningen har varit att utifrån olika materialtyper i sociologisk mening för-
söka bidra till begripliggörandet av verksamhetens diskursiva karaktär och samordnarens 
professionskaraktär. Det förstnämnda var intressant utifrån antagandet att den språkliga prak-
tiken utgjorde något högst väsentligt inom verksamheten – särskilt med fokus på hur klienter, 
samordnare och samverkan framställdes. Det sistnämnda var intressant utifrån antagandet att 
ArbetsDax samordnare kunde bidra med något kvalitativt/kvantitativt annorlunda än profes-
sioner på de ”rena” myndigheter, främst försäkringskassan och arbetsförmedlingen, som Ar-
betsDax samverkade med.  
 
Den diskursiva karaktären inom verksamheten framstod i analysen som ett komplext konsen-
susarbete. Klienten konstruerades som en kluven identitet som å ena sidan orienterade sig mot 
en individ med den enligt arbetslinjen ”rätta” viljan, men å andra sidan också mot erkännandet 
av en begränsad förmåga bestående av psykiska funktionshinder. Samverkan framställdes i 
direktiv för och problematisering av verksamheten, vilket bland annat gjordes med hjälp av 
intertextuella legitimitetsreferenser och den centrala metaforen rehabiliteringskedjan. Stort 
fokus fanns på språkvärdsliga skillnader mellan organisationerna, samtidigt som det fanns en 
strävan att på mer eller mindre subtila vis mildra åtskillnaden. I analysen framstod ändå för-
säkringskassan som ”blåslampa”, arbetsförmedlingen som ”bromskloss” och kommunen som 
”försvarare” av verksamheten. 
 
Samordnarens professionskaraktär analyserades genom jämförelser av vad som framkom i 
det empiriska materialet med två teorier: dels Roine Johanssons teori om strukturella dimen-
sioner för gräsrotsbyråkrater inom ”rena” myndigheter som försäkringskassan och arbets-
förmedlingen, och dels Mats Börjesson & Eva Palmblads teori om den nutida välfärdsarbeta-
rens språkliga praktik. Analysen gav att samordnaren framställdes som en gräsrotsbyråkratisk 
profession med tämligen stort handlingsutrymme, men därutöver som en gränsöverskridande 
”hybridprofession” vars insats till stor del bestod i ett konsensusarbete i relation till klienter, 
samverkande organisationsrepresentanter, arbetsgivare hos vilka klienterna arbetstränade, 
samt i relation till betalningsmakten inom verksamheten. 
 
Avslutningsvis framkommer i uppsatsens senare del slutsatsen att ArbetsDax framstår som ett 
försök att utveckla välfärdsarbetets organisation i riktning bort från forna tiders omyndigför-
klarande socialpolitik. Med konsekvensen att en ny profession, samordnaren, uppstått. 
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FÖRORD 
Som många före mig har påtalat är uppsatsskrivande sällan en så linjär process som den färdi-
ga produkten kan ge intryck av. Istället innebär det allt som oftast återkommande cirkulära, 
spiralliknande eller pendlande rörelser mellan syfte, teori, empiri och metod – eller hur man 
nu kan beskriva det metaforiskt – innan man till slut tycker sig ha kommit i mål. En tidsödan-
de process som kräver en stor portion noggrannhet och uthållighet men framför allt en stän-
digt pågående reflektionsprocess över det man försöker tolka och formulera samt inte minst 
över ens egen roll i denna process. 
 
Liksom min kandidatuppsats i sociologi1 har förevarande magisteruppsats delvis haft en tera-
peutisk funktion för mig som författare, vilket på en livsvärdslig nivå kan anknytas till talet 
om ansträngningar ovan. Arbetet inleddes redan under hösten 2003 i och med det utvärde-
ringsprojekt som jag kom att bli delaktig i, det projekt varur det empiriska materialet till före-
varande uppsats inhämtades. Slutrapporten från projektet låg klar på försommaren 2004, och 
var tänkt att delvis ligga till grund för uppsatsen. Men projektarbetet hade under flera månader 
bedrivits under ytterst osäkra anställningsförhållanden, varför jag fattade beslutet att söka 
andra arbetsuppgifter på annat håll ungefär samtidigt som rapportarbetet avslutades. Ambitio-
nen om att fullfölja uppsatsarbetet kvarstod dock, även om det skulle få ligga i träda en korta-
re tid.  
 
Så var det tänkt, men livet ville annorlunda. I januari 2005 stiftade jag på min nya arbetsplats 
bekantskap med den omtalade ”väggen”: Stora koncentrations- och korttidsminnesproblem, 
en bedövande trötthet, apati, yrsel och tinnitus blev för lång tid framöver mina trogna föl-
jeslagare. Med stort besvär lyckades jag emellertid slutföra mitt uppdrag på arbetet, ett arbete 
vars anställningsavtal löpte ut i juni 2005. Arbetslöshet följde, och ur askan i elden hamnade 
jag: Efter lång och utdragen kamp med sjukvården för en seriös utredning av min besvärliga 
och hopplösa situation fick jag först i augusti 2006 diagnosen utmattningssyndrom. En dia-
gnos som visade sig vara nyckeln inte bara till den så nödvändiga sjukskrivningen utan också 
till olika former av rehabiliteringsinsatser. Inledningsvis en medicinsk rehabiliteringsverk-
samhet som löpte under 40 veckor, vilken följdes av yrkeslivsinriktad rehabilitering i form av 
arbetsträning under ett års tid. 
 
Jag törs därför säga att jag inte endast har tämligen god erfarenhet av vad ett ”psykiskt funk-
tionshinder” kan vara, utan dessutom av hur det kan vara att som ”psykiskt funktionshindrad” 
hamna ”mellan stolarna” då jag uppenbarligen under ett års tid ansågs för frisk för sjukvården 
men för sjuk för arbetsmarknaden. Hade jag bott i Eskilstuna kommun hade jag kanske utgjort 
ett lämpligt ”råmaterial” för ArbetsDax verksamhet, vilket för mig framstår som en kun-
skapsmässigt kittlande men samtidigt identitetsmässigt inte helt bekväm tanke… 
 
Nå. Det jag sammantaget vill säga är att processen inför den här uppsatsen har varit lång, och 
då inte endast på ett akademiskt plan. Därför är jag oerhört tacksam, nöjd och stolt över att 
äntligen kunna se den i färdigt skick. Inte minst då jag i slutskedet av utvärderingen av Ar-
betsDax inför mitt inre såg något som kunde beskrivas som ”the ArbetsDax story” eftersom 
jag fascinerades över alla de motsättningar som framkom i talet om framför allt klienter och 

                                                 
1 Gustafsson, M. (2002). Vad som kan dölja sig bakom gemensam vårdnad och barnets bästa. Om det konflikt-
fyllda föräldraskapet ur separerade fäders perspektiv. C-uppsats i sociologi. Västerås: Mälardalens Högskola, 
Institutionen för beteende- och samhällsvetenskap. 
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samverkan – samtidigt som man ändå på samtliga håll talade så väl om verksamheten. Någon 
komplett ArbetsDax-story kan jag dock knappast göra anspråk på att ha åstadkommit med 
föreliggande framställning. Men jag leker ändå gärna med tanken på att den skulle kunna tjä-
na som bidrag till ett kapitel i en sådan story. 
 
Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla som på olika vis har bidragit till att uppsat-
sen idag står klar: En sannolikt lyckligt ovetande docent Sandra Torres för den inspiration hon 
gav mig i ett samtal med kaffekoppen i hand under en gemensam fikastund under sommaren 
2007; min uppsatshandledare fil.dr. Tommy Törnqvist som på sitt som vanligt utmärkt enga-
gerade vis guidat mig runt ett flertal grynnor och skär under arbetets gång; docent Göran Si-
debäck som på sitt tålmodiga vis har låtit mig hålla på med den här typen av kvalitativ forsk-
ning fastän han själv sannolikt hade hoppats på att jag istället skulle visa större intresse för 
den siffervärld som han själv hyser en sådan fascination över; samt sist men långt ifrån minst 
uppsatsens examinator och opponent som framkommit med värdefulla synpunkter i uppsats-
arbetets senare del. Utan er alla skulle inte denna uppsats ha blivit av.  Skulle den ändå ha 
blivit av skulle den sannolikt se annorlunda ut. Skulle den se annorlunda ut skulle det sanno-
likt inte vara till det bättre. Skulle det inte vara till det bättre hade jag inte velat skriva den ☺. 
 
Mikael Gustafsson, 
i Västerås i maj 2009. 
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INLEDNING 
Under de senare åren har talet om utanförskapet i det svenska samhället blivit särskilt fram-
trädande i den politiska debatten. Ett utanförskap, som det sägs, hör samman med att inte ha 
ett lönearbete eller åtminstone vad som kan anses vara en meningsfull sysselsättning. 
 
De psykiskt funktionshindrade kan i det sammanhanget ses som en av de kategorier av män-
niskor som i särskilt stor utsträckning utifrån sin mentala bräcklighet riskerar att vara utan 
såväl jobb som sysselsättning, och därmed riskerar att hamna i nämnda utanförskap. För att 
motverka detta har olika former av rehabiliteringsverksamheter vuxit fram runt om i landet, 
särskilt pådrivet av den rikspolitiska psykiatrireform som genomfördes i mitten av 1990-talet.  
 
För att klara ansvaret för det uppdrag som reformen lade på berörda myndigheter och organi-
sationer anses samverkan mellan dessa vara särskilt betydelsefullt för att inte människor ska 
riskera att hamna ”mellan stolarna”. Inom Eskilstuna kommun resulterade denna samverkans-
strävan bland annat i att en organisatorisk enhet, kallad ArbetsDax, skapades för arbetslivsin-
riktad rehabilitering i slutet av 1990-talet. I och med ArbetsDax tillkomst uppstod också en 
för verksamheten speciell profession, kallad samordnare. 
 
Denna enhet och denna profession utgör huvudsaken i föreliggande framställning då jag me-
nar att vi i ArbetsDax möjligen kan se en förhållandevis ny organisationsform, tillika en ny 
profession, vars existens beror av och ska bidra till samverkan mellan olika organisationer. I 
ArbetsDax fall handlar det främst om landstinget, kommunen, försäkringskassan och arbets-
förmedlingen. 

SYFTE OCH PROBLEMSTÄLLNING 
Det övergripande syftet med framställningen är att i sociologisk mening försöka begripliggöra 
verksamheter av ArbetsDax karaktär. En verksamhet som kan förstås som en arena för möten 
mellan individer med psykiska problem och professionella som arbetar med rehabilitering i en 
samverkande organisationsform, vilken har tillkommit efter politiska reformer. 
 
På en analytisk nivå fokuseras språkvärlden inom verksamheten, i syfte att illustrera Arbets-
Dax diskursiva karaktär. På en annan nivå fokuseras hur verksamheten kan beskrivas utifrån 
etablerad sociologisk teori, i syfte att illustrera samordnarnas professionskaraktär. Det är den 
förra nivån som utgör huvudsaken i framställningen, men den senare nivån menar jag kan 
vara relevant för att över huvud taget sätta in ArbetsDax i ett organisatoriskt sammanhang. 
 
De huvudsakliga frågeställningarna som aktualiseras är: 
 

• Hur framställs ”klienten” inom verksamheten? 
 

• Hur framställs ”de professionella”, samordnarna, inom verksamheten? 
 

• Hur framställs ”samverkan” inom verksamheten? 
 

• Vad kan utifrån talet om verksamheten sägas förena och skilja samordnarens arbete i 
förhållande till de professionella med klientrelationer inom de ”rena” myndighetsor-
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ganisationerna som ArbetsDax samverkar med, främst försäkringskassan och arbets-
förmedlingen? Eller annorlunda formulerat: Vad kan det kvalitativt/kvantitativt annor-
lunda vara som ArbetsDax kan bidra med och som uppenbarligen ska komplettera de 
”rena” myndigheternas insatser, och vad kan därmed sägas om samordnarnas profes-
sionskaraktär? 

 
Utifrån dessa frågeställningar fokuserar jag avslutningsvis in framställningen på hur man kan 
förstå ArbetsDax som ett försök att organisera arbetslivsinriktad rehabilitering för psykiskt 
funktionshindrade. 

DISPOSITION 
Uppsatsen disponeras framdeles på följande vis: 
 

• I kapitlet Bakgrund görs ett försök att inledningsvis kontextualisera ArbetsDax verk-
samhet utifrån några beskrivningar av hur verksamheter av ArbetsDax karaktär kan 
sägas ha vuxit fram i det svenska samhället under senare delen av 1900-talet. Kapitlet 
inrymmer en övergripande beskrivning av psykiatrireformen 1994–95 och framför allt 
dess organisatoriska konsekvenser. Därtill följer en kortfattad beskrivning av Arbets-
Dax specifika verksamhet. 

 
• I En teoretisk ingång närmar vi oss ArbetsDax verksamhet utifrån en etablerad socio-

logisk teori om de organisationsteoretiskt strukturella betingelser som kan sägas om-
gärda personal inom offentliga institutioner vars arbetsuppgifter till stor del utförs 
inom ramen för klientrelationer. Vidare fokuseras den språkliga praktiken inom ramen 
för olika typer av välfärdsarbetares arbete med klienter. 

 
• I En metodologisk utgång redogörs för den metodologiska ansatsen, de ontologiska 

och epistemologiska postulat som studien kan sägas utgå ifrån, samt de tolkningsmäs-
siga redskap som har använts i analysen. Kapitlet inrymmer också en redogörelse för 
analysens upplägg och en beskrivning av det empiriska materialet. 

 
• I Ett förslag till analys följer analysens olika etapper. 

 
• Analysresultaten diskuteras i kapitlet Vad kan vi lära om ArbetsDax? 

 
• Uppsatsen avrundas med kapitlen Något om studiens giltighet vari vetenskapliga gil-

tighetsanspråk diskuteras, samt därefter Efterord vari författaren avslutningsvis kort 
redogör för det aktuella läget, våren 2008, för ArbetsDax och den interorganisatoriska 
samverkan i Eskilstuna kommun inom arbetslivsinriktad rehabilitering för psykiskt 
funktionshindrade. 
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BAKGRUND 
Detta kapitel utgör ett försök att sätta in ArbetsDax verksamhet i en kontext utifrån historiska, 
politiska, juridiska, ekonomiska, organisationsmässiga och andra verksamhetsrelevanta aspek-
ter. Kapitlet inleds därför med en historisk tillbakablick utifrån litteraturkällor som försöker 
beskriva framväxten av verksamheter av ArbetsDax karaktär i och med avvecklingen av den 
slutna psykvården under 1900-talet. Efter detta följer en övergripande redogörelse för 1994–
95 års psykiatrireform, vilken kan sägas utgöra startskottet för olika försök till samverkan 
mellan berörda myndigheter i syfte att bättre stödja individer med psykiska problem. Fram-
ställningen utgår omväxlande från tre olika källor: Lars-Christer Hydén (et al)2, Berth Daner-
mark & Christian Kullberg3, samt Anna Agrell4. Hänvisning till dessa görs fortlöpande i tex-
ten nedan. 
 
Därefter följer några ord om hur samverkan tog sig form inom Eskilstuna kommun och en 
redogörelse för ArbetsDax specifika verksamhet. Avslutningsvis följer en redogörelse för 
tidigare studier av den språkliga praktiken inom ArbetsDax. Successivt närmar vi oss alltså 
huvudsaken för framställningen, så som det formulerats i Syfte och problemställning. 

NÅGOT OM HISTORIENS VINGSLAG 

Under 1950-talet och det tidiga 1960-talet ansågs, enligt Hydén, den slutenvårdsbaserade 
psykiatrin ha nått sin ”höjdpunkt” med avseende på antalet tillgängliga vårdplatser och antalet 
patienter som var intagna för tvångsåtgärder: Ungefär 34 000 platser och 450 slutenvårdspsy-
kiatriska patienter per 100 000 invånare anges ha gjort att Sverige ”låg i topp” vid en interna-
tionell jämförelse. Vid denna tid kom dock en vändpunkt då avvecklingen av de stora slutna 
mentalsjukhusen tog sin början, till förmån för utvecklandet av olika öppenvårdsalternativ. 
Bakom detta trendbrott anges ett flertal förklaringar. En av de vanligare anges vara att det 
under 1950-talet hade utvecklats en rad nya och effektiva antipsykotiska mediciner, vilka bi-
drog till att allt fler patienter kunde skrivas ut och allt fler slapp läggas in. En annan förklaring 
utgår från det kraftigt ökade behovet av arbetskraft under efterkrigstiden, vilket medförde att 
mentalsjukhusen tömdes på patienter till förmån för industrin. Ytterligare en förklaring är av 
ekonomisk art då de gamla mentalsjukhusen vid mitten av 1900-talet var i behov av enorma 
ekonomiska investeringar för att kunna förnyas, utgifter som politikerna ville undvika till 
förmån för de nya och mindre kostnadskrävande behandlingsformerna. Därtill pekar Hydén 
på en allmän utvecklingstrend av avinstitutionalisering av offentliga verksamheter.5 
 
Hydén menar vidare att nedläggningen av de gamla mentalsjukhusen möjliggjordes genom en 
rad omorganisationer och lagändringar från år 1970 och framåt. Detta skedde genom försök 
att sektorisera psykiatrin, vilket medförde att den psykiatriska öppenvården fick en alltmer 
framträdande roll. En sådan förändring kunde dock bli en segdragen process, då det i många 
fall kom att få regionalpolitiska konsekvenser: Flera av de gamla mentalsjukhusen låg utanför 
de stora städerna och hade i generationer, direkt eller indirekt, erbjudit en utkomst för ett stort 
antal personer i den geografiska närheten. Nedläggningen kom därför inte endast att beröra 
patienternas väl och ve utan också personalens, då denna riskerade arbetslöshet och förlorad 

                                                 
2 Hydén, L-C. (red.) (2005). Från psykiskt sjuk till psykiskt funktionshindrad. Lund: Studentlitteratur. 
3 Danermark, B. & Kullberg, C. (1999). Samverkan. Välfärdsstatens nya arbetsform. Lund: Studentlitteratur. 
4 Agrell, A. (2002). Lagstiftning med den psykiskt funktionshindrade i fokus. Stockholm: Schizofreniförbundet. 
5 Hydén (:20-21). 
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försörjning. Utvecklingen var dock entydig och i slutet av 1900-talet fanns en situation där 
människor med långvariga och svåra psykiska problem hänvisades till att bo kvar hemma el-
ler i någon form av boende med stöd, socialt men ofta också medicinskt.6 
 
Hydén pekar på att avvecklingen av mentalsjukhusen påverkade intresset för och värderingen 
av den medicinskt/biologiskt dominerade psykiatrins kunskapsområde. När människor inte är 
intagna på sjukhus i syfte att få sin sjukdom botad, utan tvärtom lever kvar i sin sociala miljö 
med sina psykiska problem och svårigheter, anges andra kunskapsområden bli aktualiserade: 
Det framstår inte längre som naturligt att de medicinska aspekterna står i fokus, då den bak-
omliggande sjukdomen kan anses i varje fall periodvis botad eller icke-aktiv, utan snarare de 
funktionella konsekvenserna av sjukdomen. Hydén menar att talet om funktionshinder och 
handikapp därmed uppkom, vilket aktualiserade en annan sorts professionell kunskap. Den 
typ av kunskap som idag framför allt berör den kommunala socialtjänsten eftersom det är där 
man i huvudsak arbetar och har kontakt med personer som har svåra och långvariga psykiska 
problem.7 
 
I linje med detta menar Berth Danermark & Christian Kullberg att en sådan utveckling utgör 
ett exempel på att läkarvetenskapen kan vara på väg att förlora sin starka ställning vid ut-
formningen av vården för målgruppen. Parallellt med organisatoriska, lagstiftningsmässiga 
och ekonomiska förändringar menar de att psykiatrin genomgår en förändring i synen på sitt 
eget kunskapsområde: En allt större insikt om problemens komplexitet har växt fram, och ett 
”biopsykosocialt” perspektiv har därför vunnit allt större gehör inom psykiatrin.8 
 
Min tolkning av ovanstående är att flera källor kan se en bred samhällsövergripande föränd-
ring under de senaste 40–50 åren i synen på och behandlingen av det vi idag kallar psykiskt 
funktionshindrade människor, och denna utveckling har handlat om att i allt högre grad ”slus-
sa ut” dessa människor i samhället samtidigt som psykiatrin på olika vis har tvingats ”öppna 
upp” för andra perspektiv och kunskaper. Men vad handlade då psykiatrireformen i mitten 
1990-talet om? Denna fråga står i fokus i följande avsnitt. 

NÅGOT OM PSYKIATRIREFORMEN OCH DESS KONSEKVENSER 

Danermark & Kullberg menar att psykiatriutredningen och den efterkommande reformen un-
der 1994–95 i första hand handlade om de psykiskt funktionshindrades situation utanför psy-
kiatrin – psykiatrin stod alltså inte primärt i fokus. De menar att utredningen visade att sam-
verkan mellan psykiatrin och berörda myndigheter var dåligt utvecklad. Detsamma gällde 
rehabiliteringsinsatserna, som därtill ansågs dåligt samordnade och vilande på en föråldrad 
ideologi och därför bristande kunskaper. Vidare att många av de psykiskt funktionshindrade 
saknade eget boende och sysselsättning, samt att de anhöriga var alltför dåligt involverade i 
rehabiliteringen. Kritik riktades mot brister i samordning, brister i bemötandet, samt en oför-
måga att tillvarata målgruppens egna resurser. Behandlingsmetoder ansågs ensidiga och man 
ansåg att det fanns ett bristande ansvar för målgruppens hela livssituation. Därtill kom bland 
annat en onödigt omfattande läkemedelsförskrivning.9 
 

                                                 
6 Ibid. (:21-22, 28). 
7 Ibid. (:28-29). 
8 Danermark & Kullberg (:23). 
9 Ibid (:24). 
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Enligt samma författare föreslog utredningen att de psykiskt funktionshindrade borde omfat-
tas av den så kallade arbetslinjen. En sådan linje hade sedan tidigare tillämpats inom försäk-
ringskassan för individer som ansågs kunna återanpassas till arbetsmarknaden. I ansvarsfrå-
gan menade man att försäkringskassan skulle tilldelas samma ansvar för rehabilitering obero-
ende om individen hade en anställning att återgå till eller ej. Därför föreslogs ökade resurser 
till försäkringskassans rehabiliteringsarbete.10 
 
Enligt Agrell var ett av reformens huvudsyften att förtydliga kommunernas ansvar för perso-
ner med psykiska funktionshinder, ett ansvar som de fick redan i samband med den social-
tjänstlag som trädde i kraft 1982. Ansvaret innebar att kommunerna genom socialtjänsten 
skulle tillgodose dessa personers behov av bostäder och sysselsättning. På övergripande poli-
tisk nivå menade man dock att kommunerna inte hade uppfyllt detta ansvar, varför reformen 
ansågs påkallad. Men reformen innehöll även mer övergripande syften, vilka formulerades 
som att personer med psykiska funktionshinder skulle få bättre levnadsförhållanden, livsvill-
kor och livskvalitet genom ökade möjligheter till gemenskap och delaktighet i samhället.11  
 
Reformen innebar alltså inte samma sak som att lägga ned mentalsjukhusen, eftersom detta i 
stor utsträckning redan hade skett. Enligt Hydén kan den däremot ses som ett svar på de för-
hållanden som rådde när samhället inte hade anpassat sina resurser efter de konsekvenser som 
avvecklingen av mentalsjukhusen skapade.12 På en organisatorisk nivå kunde reformen ses 
som alltmer framträdande försök till transinstitutionalisering snarare än avinstitutionalisering 
av stödet till de psykiskt funktionshindrade, då ansvaret delvis överfördes till organisationer 
inom andra samhällssektorer och ansvarsdomäner än sjukvården.13  
 
I lagens mening anses alltså kommunerna ha det yttersta ansvaret för att de psykiskt funk-
tionshindrade får det stöd och den hjälp de behöver, men enligt Agrell finns även andra orga-
nisationer som har ansvar för kommuninvånarna. Exempelvis ansvarar landstinget för att 
människor får en god hälso- och sjukvård och försäkringskassan kan ha ansvaret för det sam-
hälleliga försörjningsstödet. Om dessa båda organisationer inte uppfyller sitt ansvar faller 
ansvaret tillfälligt tillbaka på kommunen tills dess att de åter fullgör sitt ansvar.14 
 
När det gäller rehabilitering menar Agrell att landstinget har ett övergripande ansvar. För 
människor som bor i boenden med särskild service i enlighet socialtjänstlagen har dock kom-
munen ett rehabiliteringsansvar. Detsamma gäller om kommunen genom avtal har övertagit 
ansvaret för landstingets hemsjukvård. Således delas rehabiliteringsansvaret mellan landsting 
och kommun. Men även försäkringskassa och arbetsgivare/arbetsförmedlingen anses ha ett 
visst ansvar. Vilken av dessa organisationer som har huvudansvaret i ett specifikt fall beror på 
hur situationen ser ut för den enskilde. Därmed kan sägas att ingen av dem har hela ansvaret 
för rehabiliteringen. Istället menar Agrell att lagändringar de senaste åren har medfört som en 
grundläggande princip att försäkringskassan och arbetsgivare/arbetsförmedling arbetar efter 
den så kallade arbetslinjen, vilket innebär att dessa inte anses ha ansvaret för den enskilde 
individens allmänna hälsotillstånd eller välbefinnande. Det ansvaret vilar i stället på lands-

                                                 
10 Ibid. (:27). 
11 Agrell (:11) 
12 Hydén  (:46). 
13 Ibid. (:23). 
14 Agrell (:12). 
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tinget eller kommunen.15 Ansvarsfrågan kan därför i sin helhet framstå som tämligen splittrad 
och därför komplex. 
 
Enligt Hydén såg de berörda organisationerna sig tvungna att bland annat utveckla och för-
djupa samverkan sinsemellan för att klara ansvaret som ålagts dem från politisk nivå. Denna 
ambition stimulerades delvis genom ett treårigt stimulansbidrag från staten om totalt närmare 
en miljard kronor under perioden 1995–97, vilket medförde att ungefär 1 200 olika projekt 
med inriktning mot någon slags samverkan kom igång runt om i Sverige. I samband med des-
sa projekt fastställdes att ungefär 43 000 människor kunde vara berörda av insatser av olika 
slag, samt att det fanns ett okänt antal som levde med sitt psykiska funktionshinder men som 
hade ingen eller endast sporadisk kontakt med socialtjänsten eller psykiatrin.16  
 
Danermark & Kullberg understryker Hydéns slutsats när de menar att samverkan över organi-
sationsgränser idag är en nödvändig arbetsform för välfärdsstaten, och inte längre något som 
de olika aktörerna/organisationerna kan välja att göra eller inte göra. Detta, menar de, är kän-
netecknande för välfärdsstatens utveckling i stort och baseras på två grundläggande tendenser: 
Dels en heterogeniseringsprocess och dels en renodling respektive diversifiering av verksam-
heter.17 
 
Heterogeniseringsprocessen, menar de, berör de nya formerna som välfärdspolitiken tar sig då 
detaljreglering och centralisering byts mot reglering genom ramlagsstiftning med en åtföljan-
de påtaglig decentralisering av beslutsbefogenheter och verksamheter. Detta menar de föder 
en variationsrikedom av verksamhetsformer som är ny. Renodling och diversifiering berör å 
andra sidan innehållet i verksamheterna då vissa verksamheter avgränsar sin verksamhet allt-
mer och därmed överförs uppgifter till andra verksamheter som å sin sida får stå för diversifi-
eringen. Danermark & Kullberg pekar här exempelvis ut hälso- och sjukvårdens renodling, 
vilket inneburit att nya uppgifter inom vård och omsorg har tillförts kommunerna. Sådana 
processer, menar de, leder till en helt ny typ av beroendeförhållanden mellan verksamheterna, 
och för att över huvud taget kunna klara verksamheten måste samverkan ske.18 

NÅGOT OM KONSEKVENSERNA I ESKILSTUNA KOMMUN 

Inom Eskilstuna kommun bildades inför reformgenomförandet under år 1994 en övergripande 
samverkansorganisation kallad RESAP (Rehabilitering, Samverkan, Psykiatri). I denna orga-
nisation ingick politiker och tjänstemän från landstinget Sörmland, Eskilstuna kommun, för-
säkringskassan, arbetsförmedlingen/AMI, Samhall, samt från brukarnas intresseföreningar 
RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) och IFSAP (Intresseföreningen För Schi-
zofreni och Andra Psykotiska tillstånd).19 
 
RESAP kom att delas upp i två nivåer: Dels en politisk nivå – kallad RESAP 1 – med det yt-
tersta politiska ansvaret för verksamheten, dels en tjänstemannanivå – RESAP 2 – bestående 
av tjänstemän med kunskaper om rehabilitering och vars ansvarsområde därför omfattade 

                                                 
15 Ibid. (:64-65). 
16 Hydén (:48). 
17 Danermark & Kullberg (:9). 
18 Ibid. 
19 Erlandsson, S. & Gustafsson, M. (2004:9). ArbetsDax – rehabilitering av psykiskt funktionshindrade. Utvärde-
ring av en verksamhet i samverkan mellan landstinget, kommunen, försäkringskassan och arbetsförmedlingen i 
Eskilstuna. Eskilstuna/Västerås: Centrum för välfärdsforskning, Mälardalens högskola. 
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kunskapsutveckling och metoder för rehabiliteringsarbetet samt att stärka den interorganisato-
riska samverkan.20 
 
På operativ verksamhetsnivå skapades bland annat två verksamheter kallade Projekt ArbetsRo 
och Team ArbetsSam som båda syftade till att erbjuda meningsfull sysselsättning för mål-
gruppen. Målsättningarna i de båda verksamheterna skilde sig dock åt: Emedan ArbetsRo 
syftade till mindre prestationsinriktad sysselsättning utifrån individuella behov, syftade Ar-
betsSam till en rehabilitering som skulle föra klienterna närmare arbetsmarknaden. En sam-
manslagning av de båda verksamheterna år 1999 ledde till den verksamhet, kallad ArbetsDax, 
som det empiriska materialet i denna framställning hämtats ur i samband med en utvärdering 
av verksamheten 2003–2004.21 

NÅGOT OM ARBETSDAX VERKSAMHET 

I detta kapitel följer en övergripande redogörelse för den operativa verksamheten inom Ar-
betsDax. Beskrivningen utgår i huvudsak från en informationsbroschyr som samordnarna 
använt för att nå presumtiva klienter22, samt ur verksamhetsberättelsen år 2003. 
 
ArbetsDax har som målsättning att erbjuda målgruppen – personer med olika grad av psykis-
ka funktionshinder och som är bosatta i Eskilstuna kommun – en högre livskvalitet, restaure-
ring av självkänslan, meningsfull sysselsättning, en möjlighet att förstärka grundläggande 
arbetsfärdigheter, samt att förbereda för återgång till arbete eller fortsatt arbetsrehabilitering.  
 
Arbetsmetoden bygger på frivillighet och egen motivation, och inleds med att personalen till-
sammans med klienten gör en kartläggning av klientens tidigare erfarenheter, önskemål och 
behov. Utifrån denna kartläggning bedöms huruvida ArbetsDax är en lämplig verksamhet, 
samt om det i sådana fall kommer att handla om en kortare aktiv rehabilitering eller en lång-
varig rehabilitering med inriktning mot sysselsättning. Efter detta söker sedan personalen 
lämpliga arbetsplatser för arbetsträning utifrån klientens önskemål. Stöd och handledning ges 
kontinuerligt till klienten såväl som till handledaren23 på arbetsplatsen. Varje klient har i hu-
vudsak kontakt med en av personalen på ArbetsDax, emedan den övriga personalen kan bidra 
med sin kompetens vid behov. Stor vikt läggs vid tids- och kontinuitetsaspekten. 
 
Klientens försörjning påverkas i huvudsak inte under tiden i ArbetsDax. Undantag kan dock 
gälla för sjukpenningen som kan ersättas med rehabiliteringspenning. Dessutom kan personer 
med förtidspension eller försörjningsstöd erhålla ett tillägg i form av en aktivitetsersättning 
om 25-35 kr/dag. 
 
Klienter kan komma till verksamheten genom kontakter med de i samverkan ingående sam-
hällsorganen eller andra anslutande verksamheter. Exempel på anslutande verksamheter är 
kommunens olika sysselsättningsverksamheter som Rothoffsvillan24, arbetsmarknadsverk-

                                                 
20 Ibid. (:11). 
21 Ibid. (:11-12). 
22 Se mer om detta dokument i avsnittet Textmaterial, s. 39 (dokument C). 
23 Med handledare avses person på arbetsplatsen vars uppgift är att på olika vis ge stöd till klienten under arbets-
träningen. 
24 Rothoffsvillan är en verksamhet som vänder sig till alla med funktionsnedsättning på grund av långvarig psy-
kisk ohälsa. Syftet är att kunna erbjuda sysselsättning som är meningsfull för var och en av besökarna utifrån 
egen funktionsnivå. 
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samheter som AMA25, samt socialtjänstens Försörjningsstöd och Individ och familj. Lands-
tingets arbetsterapiverksamhet inom Enebacken utgör ytterligare ett exempel på anslutande 
verksamheter. Det förekommer också att personer tar kontakt med personalen på ArbetsDax 
på eget initiativ. 
 
Efter tiden i ArbetsDax slussas klienterna ut till lämplig verksamhet, vilket kan utgöras av 
exempelvis någon form av lönearbete, utbildning eller fortsatt yrkesinriktad rehabilitering via 
arbetsförmedlingen. Här avgör i huvudsak klientens arbetsförmåga i samband med avaktuali-
seringen var vederbörande hamnar. Det kan också innebära att klienten slussas till någon av 
de ovan nämnda anslutande verksamheterna. 
 
ArbetsDax beräknades ursprungligen kunna ha ca 70 klienter inskrivna i verksamheten, varav 
ca 25–30 beräknades kunna avslutas varje år. Under 2003 har dock 149 personer varit in-
skrivna, varav 38 har avslutats under året. Vid årets slut väntade ett 25-tal personer i kö på att 
få delta i verksamheten. Detta kan peka på att behovet av verksamheten är större än beräknat 
antal platser, vilket lett till en tämligen omfattande överinskrivning. Personalen utgörs av tre 
personer anställda av kommunen, kallade samordnare, och en arbetsterapeut anställd av lands-
tinget (psykiatrin). 
 
Verksamheten drivs i projektform och på halvårsbasis, vilket innebär att varje samverkande 
huvudman har möjlighet att med 6 månaders varsel dra tillbaks sin medverkan såväl praktiskt 
som finansiellt. Liksom tidigare nämnda ArbetsRo och ArbetsSam har kommunens social-
psykiatri ansvar för driften emedan försäkringskassan har störst finansiellt ansvar. 

NÅGOT OM ATT NÄRMA SIG PUDELNS KÄRNA 

I utredningen inför och under genomförandet av psykiatrireformen kom, enligt Hydén, defini-
tionen av kategorin ”människor som har psykiska funktionshinder” att bli en stötesten. Trots 
att operationella definitioner använts för olika ändamål har kategorin generellt framstått som 
oklar, vilket lett till svårigheter i samverkan mellan de olika huvudmännen. En slags osäker-
het som framkommit sedan åtminstone 1980-talet i långdragna diskussioner om vem som har 
ansvaret och som lett till att många inte erhållit det stöd från socialtjänsten som lagen före-
skriver. Det största problemet anses ha gällt dem som varit i behov av flera olika insatser sam-
tidigt, insatser vars ansvar legat på olika huvudmän.26 
 
Hydén pekar på att just de till synes specifika svårigheterna för varje individ gör att verksam-
heter med inriktning mot psykiska funktionshinder till stor del behöver utgå från individens 
behov, vilket alltså bidrar till att målgruppen för verksamheterna anses som mycket hetero-
gen. Detta aktualiserar personalens förmåga att ta reda på och förstå andras behov, vilket kan 
försvåras av att det finns ett oklart förhållande mellan förändringar av individers levnadsför-
hållanden och deras egna upplevda livskvalitet. En vanlig föreställning är att förbättrade lev-
nadsförhållanden mer eller mindre automatiskt medför förbättringar av den upplevda livskva-
liteten, vilket inte alltid dock är fallet. Tvärtom, menar Hydén, kan psykiskt funktionshindrade 
i många fall göra en annorlunda bedömning av sin egen livssituation jämfört med vad de pro-
fessionella gör. Många uppger sig exempelvis vara tillfredsställda med mycket knappa lev-
nadsomständigheter. Dessutom anger Hydén att personer som befinner sig i rehabilitering kan 

                                                 
25 AMA är en enhet inom Arbetsmarknadsförvaltningen. 
26 Hydén (:47). 
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ha svårigheter att själva se vad som bör göras, vilket kan leda till en balansgång för persona-
len att hantera.27 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att det har framkommit åtminstone två vanliga och samti-
digt grundläggande och sammanhängande källor till osäkerhet och komplexitet i verksamheter 
av ArbetsDax’ karaktär: Den av olika intressen konfliktfyllda definitionen av a) klienten och 
b) den interorganisatoriska samverkan. Detta torde med viss nödvändighet även inrymma 
svårigheter vid definitionen av c) de professionella. 
 
Vi snuddar därmed vid föreliggande framställnings huvudsakliga fokus. Innan vi kommer dit 
följer dock först en teoretisk ingång till förståelsen av de organisatoriska aspekterna på det 
arbete som utförs av personal med klientrelationer inom offentliga institutioner som gränsar 
till ArbetsDax verksamhet – försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Därefter fokuseras 
den språkliga praktiken i välfärdarbetarens relation till sina klienter, exempelvis inom kom-
munens socialtjänst. 

EN TEORETISK INGÅNG  
En teoretisk ingång för förståelsen av verksamheter av ArbetsDax strukturella karaktär kan 
utgöras av Roine Johanssons midrange-teori om ”gräsrotsbyråkraten”.28 Denna ingång har jag 
funnit relevant inte minst då teorin främst bygger på empiriska data som tagits från två orga-
nisationer som berörs av den interorganisatoriska samverkan som fokuseras i framställningen 
– försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Teorin kan därför vara fruktbar som ”spegel” 
och som ”kontrast” vid analysen för att belysa strukturella likheter och skillnader mellan 
samordnarnas profession och professioner med klientrelationer på nämnda ”rena” myndig-
hetsorganisationer. Frågan framstår som intressant då ett rimligt antagande kan vara att Ar-
betsDax är tänkt att bidra med något kvalitativt och/eller kvantitativt annorlunda till såväl 
klientrelationen som den interorganisatoriska samverkan. 
 
På den analytiska nivå som har språklig praktik i fokus måste vi dock vända blickarna åt annat 
håll för att finna teoretisk förankring. Detta eftersom Johanssons teori inte inrymmer fokus på 
vad som händer i den språkliga interaktionen i mötet mellan gräsrotsbyråkrat och klient, eller 
på hur språket används i officiella dokument för verksamheten. Frågan om exempelvis hur 
klientkonstruktionen går till inom en myndighet lämnas alltså obesvarad. Därför vänder jag 
mig på denna analysnivå till Mats Börjesson & Eva Palmblad samt Annette Carstens för att 
illustrera välfärdsarbetares språkliga praktik. 

GRÄSROTSBYRÅKRATEN 

Den personal som har kontakt med en organisations klienter tillhör i allmänhet de nedre skik-
ten i den organisatoriska hierarkin, enligt Roine Johansson. Trots att personalkategorin åter-
finns inom en stor mängd verksamhetsområden arbetar de ändå i många avseenden under lik-
artade villkor. Detta menar Johansson är en relativt ny insikt inom den samhällsvetenskapliga 
forskningen, då denna personalkategori ”upptäcktes” först på 1970-talet.29 
 

                                                 
27 Ibid. (:51-52). 
28 Johansson, R. (1992). Vid byråkratins gränser. Om handlingsfrihetens organisatoriska begränsningar i klient-
relaterat arbete.  Lund: Arkiv förlag. 
29 Ibid. (:41). 
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Begreppet ”gräsrotsbyråkrat” lanserades enligt Johansson i en artikel av statsvetaren Michael 
Lipsky år 1976. Sedermera kom den sistnämnde att vidareutveckla idéerna i artikeln till en 
mera utarbetad teori om gräsrotsbyråkrater, vilka i Lipskys tappning definieras som 1) offent-
ligt anställda tjänstemän som dels 2) har direktkontakt med medborgarna i sitt dagliga arbete 
och dels 3) har avsevärd handlingsfrihet i utförandet av detta arbete.30 
 
För att precisera definitionen av gräsrotsbyråkraten ytterligare menar Johansson utifrån David 
Billis att man kan dela in ”de byråkratiska gräsrötterna” i två skikt eller strata. Stratum 1 kän-
netecknas av att problem hanteras som krav och därmed att resultatet av arbetet är föreskrivet 
från början, att man vet hur slutprodukten kommer att se ut innan man börjar. Inom stratum 2 
hanteras inte problem som krav utan som ”situationer vilkas ’verkliga behov’ måste undersö-
kas, uppskattas, värderas och bedömas” och man vet därför inte i förväg hur resultatet kom-
mer att se ut. Inom detta stratum blir det tjänstemannens uppgift att, då vederbörande finner 
det lämpligt, ifrågasätta klienternas egna bedömningar – att bedöma huruvida det ”verkliga” 
problemet överensstämmer med det av klienten presenterade eller ej.  
 
Johansson menar att i hans version av definitionen av gräsrotsbyråkraten återfinns denne i 
huvudsak inom stratum 2, då byråkratens handlingsfrihet måste kunna innefatta möjligheten 
att fatta beslut som påverkar det slag av ”service” som klienten kan erhålla av organisationen. 
Därmed inte sagt att gräsrotsbyråkratens handlingsfrihet är ovillkorlig, och det är här de orga-
nisatoriska aspekterna kommer in.31 
 
En väsentlig förutsättning för definitionen av gräsrotsbyråkraten utgör nämligen enligt Jo-
hansson definitionen av vad en byråkratisk organisation kan kännetecknas av: 1) den är hie-
rarkiskt uppbyggd; 2) den är specialiserad, det vill säga är avgränsad att utföra vissa typer av 
arbetsuppgifter men inte andra, såväl internt mellan olika avdelningar och ansvarsområden 
som i förhållande till omgivningen; 3) verksamheten bygger på skrivna dokument som beva-
ras; 4) i uppgifterna ingår någon typ av kontrollverksamhet; men mest kännetecknande är att 
5) arbetet är formaliserat, det vill säga kringgärdat av regler och uppgifterna består ofta i att 
tillämpa generella regler på konkreta ärenden.32 
 
Organisationer kan dock vara mer eller mindre byråkratiska och de kan vara byråkratiska på 
olika vis. Formellt kan exempelvis hierarkierna se olika ut och reglerna kan vara mer eller 
mindre bindande samtidigt som de kan omfatta allt från övergripande målsättningar till detal-
jerade procedurföreskrifter. Informellt kan de byråkratiska kriterierna fungera olika i tillämp-
ningsskedet, då exempelvis regelsamlingen i sig säger lite om hur tillämpningen av reglerna 
ska gå till i mötet med klienter till verksamheten. Just organisationer som arbetar utifrån rela-
tioner med klienter kan tillämpningen vara av särskilt intresse, då klienterna har en särställ-
ning för organisationen när denna ska öppna sig mot omvärlden: De utgör ju den formella 
anledningen till organisationens existens, eftersom de utgör det ”råmaterial” som organisatio-
nen har att arbeta med.33 
 
Men låt oss nu syna vår gräsrotsbyråkrat i Johanssons tappning lite närmare in på sömmarna, 
företrädesvis utifrån två av de analysnivåer Johansson anger: Relationen till 1) klienterna och 
2) organisationen. 
                                                 
30 Ibid. 
31 Ibid. (:41-42). 
32 Ibid. (:35). 
33 Ibid. (:36). 
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Klientrelationen: Trollkarlens källa till makt 
Det är, som tidigare angetts, i mötet mellan organisation och klient som gräsrotsbyråkratens 
roll hamnar i fokus. Dennes arbete kan framstå som byråkratiskt på olika sätt och i olika ut-
sträckning. Med hänvisning till Peter och Brigitte Berger menar Johansson dock att utifrån 
klienternas synvinkel framstår en egenskap hos gräsrotsbyråkratin som särskilt kärnfull: Den 
underliggande erfarenheten hos klienterna i upplevelsen av att bli hanterad. Enligt Johansson 
rör en sådan klientreaktion vid en central egenskap hos  gräsrotsbyråkratens aktivitet, nämli-
gen omvandlingen av individer till ”fall” eller ”ärenden” inom en organisationsform som 
innebär utövande av en politiskt styrd auktoritet.34 
 
Johansson menar dock att klienten inte bara utgör ett ”råmaterial” för gräsrotsbyråkraten, utan 
kan också ses som en konsument av byråkratins tjänster. Som sådan förväntar den sig ett visst 
mått av ”service” utifrån de egna individuella omständigheterna. Detta medan de byråkratior-
ganisatoriska förutsättningarna utgår ifrån att klienten i ringa utsträckning ska behandlas ut-
ifrån individuella omständigheter. Då de organisatoriska aspekterna bestämmer ramarna för 
gräsrotsbyråkratens handlande, hamnar denne ofelbart i en situation som Johansson beskriver 
som magisk: Gräsrotsbyråkratens uppgift att anpassa individen till organisationen genom att 
likt en ”modern trollkarl” transformera/reducera individen till klient genom att endast ta hän-
syn till vissa av individens individuella omständigheter. Omständigheter som framstår som 
viktiga för organisationens, och därmed gräsrotsbyråkratens, existens. Detta transformations-
arbete kan beskrivas som en förvandling av social handling till rationellt organiserad hand-
ling.35 
 
Klienten blir således en organisatorisk konstruktion där individen reduceras till ett för organi-
sationen hanterligt format genom att endast sådana karaktäristika som faller innanför området 
för organisationens verksamhet är av intresse. Detta för att underlätta placering i kategorier 
som organisationen i förväg har skapat. På detta sätt erhåller individen sin organisationsbe-
stämda identitet i form av klient och det är först då som organisationen kan ta sig an dennes 
ärende. Den organisatoriska produkten av relationen mellan gräsrotsbyråkraten och klienten 
uttrycks i det individuella fallet – en bunt papper som innehåller för organisationen relevanta 
uppgifter och som kan betraktas som resultatet av en kamp mellan klient och gräsrotsbyråkrat. 
Striden gäller hur väl klienten respektive gräsrotsbyråkraten förmår hävda sig mot varann i 
samband med att den senare ska typifiera den förre, utifrån de på förhand bestämda organisa-
toriska kategorierna.36 
 
I mötet med klienten präglas enligt Johansson, utifrån en fenomenologisk tradition, den by-
råkratiska klientrelationen av närhet utan motsvarande grad av direkthet: Utifrån närhets-
aspekten äger relationen ofta rum i ”den direktupplevda sociala verklighetens värld”, medan 
graden av direkthet endast närmar sig ”de samtidas sociala värld”. Det vill säga, enligt min 
tolkning av Johansson: Utifrån närhetsaspekten delar förvisso gräsrotsbyråkrat och klient det 
fysiska rummet (förutsatt att de träffas ansikte-mot-ansikte) med varandra, men gräsrotsby-
råkratens intresse av att reducera individen till klient bidrar till att ett socialt avstånd uppstår 
mellan parterna. I den samtida sociala världen vet man att den andre existerar samtidigt med 
en själv, men man är helt eller delvis förhindrad att uppleva den andre ”fullt ut”.37 

                                                 
34 Ibid. (:37-38). 
35 Ibid. (:43). 
36 Ibid. (:51, 60-61). 
37 Ibid. (:46-50). 
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I relationen kan därför den personliga dimensionen endast bli illusorisk. Detta kan sägas bidra 
till en inbyggd konflikt i gräsrotsbyråkratens roll, konflikten mellan att vara människa och 
organisationsrepresentant. Men Johansson menar att den begränsade direktheten till trots finns 
det dock alltid ett visst utrymme för egna bedömningar, vilka utgår från att försöka motverka 
den byråkratiska formaliseringen i syfte att anpassa regelsystemet till det konkreta ärendet. 
Det konfliktmässiga ”spänningsfältet” mellan att både vara människa och representant, som 
ska verka för masshantering av ärenden, i den sociala relationen utgör således en del av gräs-
rotsbyråkratens roll.38 
 
Utifrån ovanstående preciserar Johansson i fem punkter de strukturella dimensioner inom vil-
ken gräsrotsbyråkratens relation till klienten utspelar sig inom sitt organisatoriska samman-
hang: 1) Regel-bundenhet; 2) specialiseringsgrad; 3) tid per ärende; 4) intresseområde; samt 
5) avstånd.  
 
Genom strikt tillämpning av formella detaljregler (1) kan gräsrotsbyråkraten åstadkomma 
minsta möjliga direkthet och därigenom begränsa möjligheterna att göra undantag i enskilda 
fall. Å andra sidan kan en sådan behandling borga för likabehandling och god rättssäkerhet 
för klienterna, samt att gräsrotsbyråkraten kan söka skydd under regelverket. Hur regel-
bundenheten tillämpas beror på det politiska klimatet i det omgivande samhället samt av or-
ganisationens specialisering.39 
 
Genom att den byråkratiska organisationen i vissa verksamheter strävar efter att standardisera 
ärendehandläggningen för att öka andelen instrumentellt handlande, följer att specialiserings-
graden (2) ökar för gräsrotsbyråkraten. Detta kan anses vara lämpligt i de fall som framstår 
som tämligen välanpassade till organisationens kategorisering. Med detta följer att ju snävare 
specialiseringsgrad, desto mindre behov av direkt klientkontakt. Eller med andra ord: Behovet 
av direkthet avtar, och därmed också behovet av närhet. Orsaken till detta anger Johansson 
vara att en snävare specialisering innebär att färre variabler i klientens fall betraktas som rele-
vanta, och i takt med ökad specialisering avtar således intresset för klientens särskilda indivi-
duella omständigheter. Ökad specialisering medför således ett minskat intresse för att bena ut 
klientens ibland ganska komplexa problembild, vilket kan påkalla behovet av såväl direkthet 
som närhet. I fokus står istället de egenskaper i klientens fall som tämligen oproblematiskt 
faller in i organisationens kategorier.40  
 
Produktivitetsaspekten av gräsrotsbyråkratens arbete styr inte bara specialiseringen utan också 
hur mycket tid varje ärende får ta (3). Ju snävare specialisering, desto mindre tid kräver varje 
ärende. Men det är inte endast ärendets art som är avgörande, utan också hur starkt kravet är 
på omedelbar handläggning. Ju starkare kravet på omedelbar handläggning är, desto viktigare 
blir det för organisationen att kunna upprätta en slags buffert med vars hjälp man kan reglera 
inflödet av ärenden. De inkommande mindre komplicerade fallen kan därmed handläggas 
tämligen omgående av mottagande gräsrotsbyråkrat, emedan de lite svårare fallen skickas 
vidare uppåt i den byråkratiska hierarkin. På så vis uppstår således en organisationshierarkisk 
”skiktning” av fallen.41 
 
                                                 
38 Ibid. (:52). 
39 Ibid: (63, 81). 
40 Ibid. (:70). 
41 Ibid. (:73-74). 
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Intresseorienteringen (4) omfattar ”spänningsfältet” mellan klientens behov av service och 
gräsrotsbyråkratens strävan efter kontroll över om klienten är berättigad till denna service 
eller ej. Utgångspunkten för gräsrotsbyråkraten är att ta hänsyn också till andra intressen än 
den enskilde klientens, vilket är kännetecknande för byråkratier som ägnar sig åt masshanter-
ing. Det handlar alltså om att bevaka uppdragna gränser för organisationens verksamhet.42 
 
Avstånd (5) handlar om i vilken form interaktionen äger rum mellan klient och gräsrotsby-
råkrat: Ansikte-mot-ansikte (tids- och rumssammanfallande), telefonledes (tidssammanfallan-
de) eller skriftlig korrespondens (varken tids- eller rumssammanfallande). Ökad distans till 
klienten kan för gräsrotsbyråkraten innebära både en begränsning och ett skydd: Begräsning i 
möjligheten att erhålla information från klienten, men ett skydd då det är lättare att ge klienten 
negativa besked. Men det handlar också om varaktighet: Ju fler, tätare och långvarigare kon-
takter parterna har desto närmare kommer de varann fysiskt såväl som socialt – ökad varak-
tighet minskar således skillnaden mellan närhet och direkthet i klientrelationen. Men minskat 
avstånd innebär ökad tidsåtgång, vilket alltså innebär att denna femte dimension kan komma i 
konflikt med organisationens krav på tid per ärende. Gräsrotsbyråkraten kan därför med av-
sikt försöka öka avståndet, i syfte att minska handläggningstiden.43 
 
De fem dimensionerna kan således på olika vis medföra begränsningar i klientrelationen med 
avseende på närhet och direkthet, och den främsta anledningen utgörs av de tämligen oförän-
derliga administrativa kategorier som har fått ersätta den sociala relationens mera flexibla 
idealtyper.44 Främst gäller detta för dimension 1 och 2, vilket bidrar till minskad grad av di-
rekthet i relationen. Och med det minskade behovet av direkthet kan följa ett minskat behov 
av närhet, vilket framgår av dimension 3, 4 och 5.45 
 
Johansson menar att klientrelationen utgör källan till gräsrotsbyråkratens makt, och det på 
följande vis: Gräsrotsbyråkraten förfogar över organisatoriska resurser att belöna eller bestraf-
fa klienten; klientrelationen utgör för gräsrotsbyråkraten en rutinartad relation emedan det för 
klienten ofta handlar om en i någon mån unik kontakt; gräsrotsbyråkraten har nästan alltid 
”hemmaplan” då de flesta mötena utspelar sig i byråkratins lokaler; gräsrotsbyråkraten har 
oftast bättre kunskapsmässiga förutsättningar än klienten; samt de flesta klienter är i allmän-
het isolerade från varandra och saknar därför möjlighet att ställa gemensamma krav. Samti-
digt bidrar klientrelationen till gräsrotsbyråkratens makt gentemot organisationen eftersom 
endast denne har direktkontakt med organisationens ”råmaterial” klienten.46 
 
Johansson menar att det är de strukturella dimensionerna som omger och definierar klientrela-
tionen som inverkar på organisationens möjligheter att kontrollera gräsrotsbyråkratens arbete. 
Då kan specialiseringsgraden och regel-bundenheten framstå som intressanta att studera vad 
gäller variationer i kontrollrelationen mellan organisation och gräsrotsbyråkrat.47 Därmed 
närmar vi oss gräsrotsbyråkratens relation till organisationen, vilket jag redogör för nedan. 

                                                 
42 Ibid. (:74-75, 81). 
43 Ibid. (:77-79). 
44 Johansson utgår från en fenomenologisk vetenskapstradition, vari idealtyper är ett vedertaget begrepp jämte 
direkthet och närhet. Önskas en fördjupning kan jag hänvisa läsaren till Johansson. R. (:50-54). 
45 Ibid: (:61). 
46 Ibid. (:45, 53). 
47 Ibid. (:84). 
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Relationen till organisationen: Kontrollens blinda fläck 
Organisation är ett sätt öka handlingskapaciteten, menar Johansson, men det finns ingen au-
tomatik i till vad denna kapacitet ska användas eller vem som ska avgöra detta. Därför är den 
inomorganisatoriska kontrollverksamheten avgörande för organisationens förmåga att agera 
som en handlingskraft, vilket implicerar behovet att reducera osäkerhet. I synnerhet gäller 
detta gräsrotsbyråkratens arbete, då det är synnerligen svårt att direktövervaka eftersom hand-
lingsfriheten är ett måste för att arbetsuppgifterna ska bli utförda på ett adekvat sätt.48 
 
Inom lönearbetsbaserade organisationer är den grundläggande maktresursen gentemot med-
lemmarna i organisationen, enligt Johansson, betalningsmakten – en makt som grundas i kon-
troll av medlemmarnas materiella behov. Utöver detta framkommer två härledda maktformer i 
form av normativ och byråkratisk makt49, vilka förhåller sig till fyra olika former av kontroll: 
1) Påträngande; 2) byråkratisk; 3) diskret; och 4) tillbakasyftande.50 Dessa olika former av 
kontroll utförs antingen av en aktiv eller passiv kontrollant, samt har en direkt eller indirekt 
inverkan på det arbete som kontrolleras. Aktivt utövad kontroll kan verka både direkt och in-
direkt på arbetet, emedan passiv kontroll endast verkar indirekt. Den direkta verkan på arbetet 
sker vid den ovan nämnda påträngande kontrollen (1), emedan den indirekta sker vid byråkra-
tisk (2), diskret (3) och tillbakasyftande (4) kontroll51. Därutöver kan de olika formerna för 
kontroll knytas till olika tidsdimensioner: Premisskontroll före, utförandekontroll under eller 
prestationskontroll efter arbetets utförande.52 
 
Av dessa olika former av kontroll menar Johansson att gräsrotsbyråkratens arbete i huvudsak 
kan kontrolleras medelst diskret (3) och tillbakasyftande (4) kontroll, vilken utförs före re-
spektive efter arbetets utförande.53 Nedan följer därför en kort fördjupning i definitionen av 
dessa kontrollformer: 
 

• Den diskreta kontrollen är inbyggd i organisationens medlemmar snarare än i själva 
strukturen: Det handlar om påverkan av de kognitiva förutsättningarna för beslutsfat-
tande, i form av värderingar. Denna kontrollform passar i huvudsak för arbetsuppgifter 
som är vidare definierade och mindre standardiserade. Kontrollanten antar en mera 
passiv karaktär och påverkar arbetet indirekt, och kan exempelvis syfta till att samtliga 
medarbetare behöver ”dra åt samma håll”. Således syftar den till kontroll av premis-
serna, och knyter an till normativ makt.54 

 
• Den tillbakasyftande kontrollen utgörs av uppföljande prestationskontroller som utförs 

i efterhand, vilket måste utföras med en aktiv kontrollant men med indirekt verkan på 
arbetet. Exempelvis utförs denna kontroll genom att man (kvalitativt) diskuterar och 
bedömer handläggningen av enskilda ärenden i termer av bra/dåligt eller rätt/fel, eller 
genom (kvantitativ) uppföljning av ärendehandläggningen i vissa geografiska regio-

                                                 
48 Ibid. (:95, 99, 135, 137). 
49 Ibid. (:139). 
50 Ibid. (:124, 136). 
51 Ibid. (:136). 
52 Ibid. (:122-135). 
53 Ibid. 
54 Ibid. (:124, 130, 136-138). 
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ner.55 Denna form av kontroll kan vara särskilt viktig för betalningsmakten då man ser 
resultatet av det man betalar för.56 

 
Eftersom organisationen tvingas förlita sig på indirekt verkande kontrollmetoder kan det som 
sker under gräsrotsbyråkratens pågående arbete ur organisationens perspektiv betecknas som 
en ”blind fläck”, i den bemärkelse att man inte vet vad som händer och sker där.57 
 
Därmed lämnar vi de strukturella villkoren för gräsrotsbyråkratens arbete, för att istället foku-
sera på den språkliga praktiken för dagens välfärdsarbetare. 

VÄLFÄRDSARBETARES SPRÅKLIGA PRAKTIK 

Mats Börjesson & Eva Palmblad anser, inte minst utifrån diskursanalytiska studier av akter 
inom socialtjänsten, att det finns en tydlig utvecklingslinje för förändringen av den språkliga 
praktik som välfärdsarbetare, exempelvis i form av socialarbetare, har i relation till sina klien-
ter. De menar att den tid är svunnen då myndighetspersoner mer eller mindre enväldigt kunde 
definiera problemen och ange lämpliga åtgärder. I vår tid kan man istället urskilja en tydlig 
strävan bort från forna tiders passiviserande och omyndigförklarande socialpolitik: Det gäller 
att göra medborgarna delaktiga i det sociala förändringsarbetet, vilket kan ses som ett uttryck 
för nya former av individualisering och tillhörighetsreglering.58 
 
Detta, menar Börjesson & Palmblad, är i sin tur starkt förknippat med talet om individers fri-
het – inom den stora valfrihetens kultur. Vilket inte är det samma som att maktskillnader eller 
påverkansarbete har försvunnit, utan snarare att formerna för dessa har förändrats. Motiva-
tionsarbetet inom det sociala arbetet utgör en återspegling av detta och bygger på idén om 
individen som en ansvarig, autonom och suverän varelse men med en ”kärna” som inte alltid 
är tillgänglig utan kan kräva interventioner för att framträda. Detta kan framstå som en väx-
ling i fokus – från fokusering på det problematiska hos individen, vilket kan leda till passivi-
sering och handlingsförlamning, till fokus på individens resurser. Ett perspektiv som inte säl-
lan kallas ”en positiv människosyn”, och som kan motivera ett stöd i att frammana individens 
kapacitet att själv ta itu med sin situation.59 
 
Utifrån ovanstående premisser menar Börjesson & Palmblad att det sociala arbetets språkliga 
praktik numera i huvudsak inriktas på motivationsarbete i klientrelationen, samt mot att efter-
sträva konsensus gentemot såväl klienter som andra berörda välfärdsarbetare och organisatio-
ner.60 Min utgångspunkt här är att detta sker inom ramen för det som exempelvis Annette 
Carstens menar har varit det ledande socialpolitiska fenomenet de senaste decennierna – akti-
veringslinjen. Något som jag utgår ifrån utgör något grundläggande för det vi kan förknippa 
med begreppet arbetslinjen, då krav på aktivitet hos den hjälpsökande i riktning mot arbets-

                                                 
55 Här menar Johansson att det något paradoxalt kan bli så att de arbetsuppgifter som är snävt definierade och 
standardiserade kan resultera i kvalitativ uppföljning, exempelvis hos försäkringskassan, emedan arbetsuppgifter 
som är vidare definierade och mindre standardiserade kan resultera i kvantitativ uppföljning, exempelvis hos 
arbetsförmedlingen. (Ibid. (:138)). 
56 Ibid. (:136, 139). 
57 Ibid. (:139). 
58 Börjesson, M. & Palmblad, E. (2008:69, 130-132). Strultjejer, arbetssökande och samarbetsvilliga. Kategori-
seringar och samhällsmoral i socialt arbete. Malmö: Liber. 
59 Ibid. 
60 Ibid. (:68ff, 108ff). 
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marknaden som motprestation för att vederbörande erhåller försörjningsstöd från berörda of-
fentliga institutioner utgör en förutsättning för aktiveringslinjen.61 

Motivationsarbetet: Att vilja och välja rätt… och att kunna 
Börjesson & Palmblad menar att frågan om klientens vilja utgör något centralt i mötet mellan 
myndighet och klient, då viljan kan fungera som tecken på huruvida klienten ansluter sig till 
moraliskt indränkta kollektiva värdegrunder eller ej. De menar att viljan utgör grunden för det 
människoförbättrande uppdraget som välfärdsarbetarna har, och det är genom viljan som kli-
enten visar om denne önskar att tillhöra ”de normalas” skara eller ej. Bedöms klienten som 
innehavare av rätt värdegrund erhåller denne ett annat bemötande i motivationsarbetet än om 
värdegrunden visar sig problematisk.62 
 
Målet för motivationsarbetet är att klienten själv ska ha viljan att förändra sin livssituation. 
Har inte klienten det, så blir det välfärdsarbetarens uppgift att ha motiverande samtal med 
klienten för att försöka mana fram vilja. Men viljan får som sagt inte ha vilken riktning som 
helst – det gäller att ha den moraliskt ”rätta” viljan, vilket i välfärdsarbetet kretsar kring viljan 
till självförbättring med autonomi som önskvärt slutmål. Och frågan om rätt eller fel vilja kan 
därmed bli föremål för förhandling inom ramen för den maktmässigt asymmetriska sociala 
relation som välfärdsarbetaren har i förhållande till den behövande och beroende klienten. I 
sådana förhandlingar förvandlas myndighetspersonen till handledare, samtalsledare, bollplank 
eller något liknande – i syfte att förhålla sig aktiv och öppen för klientens perspektiv och öns-
kemål. Klienten å sin sida kan inträda i rollen som ”den duktiga klienten” och inträder därige-
nom till den säregna kombinationen av att vara aktiv och villig till förändring – samtidigt som 
vederbörande är den hjälpsökande.63 
 
Börjesson & Palmblad pekar dock på att klientens vilja primärt utreds på en underförstådd 
nivå i relation till välfärdsarbetaren, eftersom den ”rätta” viljan visas av klienten genom att 
denne ansluter sig till de principer som stödet från samhället vilar på och vilka ofta samman-
faller med samhällsmoraliska principer. En sådan princip är exempelvis viljan att vara själv-
försörjande, vilket utgör en central kulturell norm. Därför, menar författarna, får ett ifrågasät-
tande av klientens vilja till det ”rätta” en stark individualmoralisk laddning. Att ifrågasätta 
medborgarens vilja riskerar att bli en kränkning, och av denna anledning hanteras ämnet med 
viss försiktighet.64 Detta framkommer även hos Carstens, som menar att det utgör en vansk-
lighet i arbetet som välfärdsarbetaren gör i relation till klienten, då att explicit diskutera moral 
och det moraliskt ”rätta” riskerar att haverera klientens identitetskonstruktion. En konstruk-
tion som utgår från klientens självbild, men även att eventuellt förändra såväl självbilden som 
synen på världen i stort. Därför inriktas samtalsarbetet med att implicit implementera det mo-
raliskt ”rätta” hos klienten, och i fokus för diskussionen hamnar klientens vilja. En vilja som 
därigenom också har kommit att bli ett moraliskt indränkt begrepp och därför även den behö-
ver hanteras implicit. Av särskild vikt blir för välfärdsarbetaren att försöka skapa en trygg och 
tillitsfull samtalsatmosfär som inbjuder till samarbete.65 
 

                                                 
61 Carstens, A. (1998:11). Aktivering. Klientsamtaler og socialpolitik. Köpenhamn: Hans Reitzler. 
62 Börjesson & Palmblad (:135). 
63 Ibid. (:69, 89). 
64 Ibid. (:70-71). 
65 Carstens (:262-263). 
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Börjesson & Palmblad menar dock att motivationsarbetet inte endast kretsar kring att vilja 
och välja utan också kring att kunna. Emedan nivån på viljan blir en sorts indikator för perso-
nens karaktär, förhåller det sig något annorlunda med förmågan då nivån på förmågan kan ha 
en något mer varierande moralisk laddning. Bristande förmåga kan i vissa fall ursäkta en svik-
tande vilja, då hinder för förmågan exempelvis kan röra sig om olika slags fysiska åkom-
mor.66 Som jag förstår det är det dock genom att undersöka och om möjligt påverka viljans 
inriktning som välfärdsarbetaren kan se som en uppgift att bidra till att lyfta bort delar av eller 
hela de hinder som medför en bristande förmåga. Således, genom att i förhandling påverka 
viljan kan gränser för förmågan måhända förflyttas… 

Konsensus som nödvändighet 
Börjesson & Palmblad menar vidare att ett tydligt drag för vår tids sociala arbete är att enighet 
och samsyn tycks ha upphöjts till norm, och detta gäller såväl bedömningar av vilka behov 
som föreligger hos klienten som vilka eventuella åtgärder som bör sättas in. Men det är inte 
endast i relationen mellan välfärdsarbetaren och klienten som konsensusnormen framträder, 
utan också i relationer mellan olika professionella och på olika nivåer inom berörda myndig-
hetsorganisationer.67 
 
Börjesson & Palmblad pekar på ett konkret uttryck för den form som en nödvändig konsensus 
kan ta sig: Kontraktsmodellen, i form handlingsplaner och liknande formella dokument. Så-
dana dokument, menar författarna, innehåller ofta en tämligen påtaglig asymmetri mellan den 
officiella institutionen, som den professionelle företräder, och klienten vad gäller förpliktelser 
och förändringskrav. De grundläggande aktiviteterna och förbättringarna vilar primärt hos 
klienten, inte institutionen. Att etablera en sådan asymmetri framstår som både juridiskt och 
moraliskt rätt för institutionen, när en medborgare visar sig ha fallit ned i en problematisk 
kategori. För klientens del handlar samvaron med välfärdsinstitutionen om att arbeta på defi-
nitionen av situationen och vägen mot normalitet. Kontraktet kan därmed framstå som en 
lämplig pedagogik utifall detta arbete fallerar, då kontraktet utgör ett sätt att frysa en överens-
kommelse för framtid behov.68 
 
Därmed lämnar jag tidigare forskning om det sociala arbetet i stort för att istället närma mig 
ArbetsDax specifika språkvärdsliga praktik.  

EN METODOLOGISK UTGÅNG 
Kapitlet inleds med en motivering av metodvalet, samt därefter en redogörelse för de metodo-
logiska postulat som den valda metoden kan sägas vila på. Kapitlet avslutas med en beskriv-
ning av det empiriska materialet. 

OM METODVALET 

Danermark & Kullberg pekar på att ur ett samhälls- och beteendevetenskapligt perspektiv kan 
man studera samverkan mellan organisationer utifrån flera olika teoretiska och metodologiska 
utgångspunkter – exempelvis psykologiska, socialpsykologiska, organisationsteoretiska eller 
sociologiska. Vidare kan det som händer och sker inom samverkan beskrivas med utgångs-

                                                 
66 Ibid. (:84). 
67 Börjesson & Palmblad (:108). 
68 Ibid. (:122). 
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punkt från exempelvis strukturella förhållanden, förändringar i lagstiftning eller ekonomiska 
förhållanden. Slutligen pekar de på att samverkan kan beskrivas utifrån det som sker på indi-
vidnivå, interpersonellt och intrapersonellt – exempelvis mellan de yrkesverksamma som del-
tar och hur verksamheten påverkar klienterna.69 
 
Andra sätt att studera samverkan menar de är att göra skillnad mellan en diskursiv, sociolo-
gisk och psykologisk analysdimension. Den första av dessa kan röra frågor som handlar om 
den ideologi och den kunskapssyn som framkommer i empirin. Den andra dimensionen rör 
grupprocesser och organisatoriska förändringar, emedan den tredje rör förändringar i förhål-
lande till de enskilda individerna som studeras samt deras tolkningar av skeendet.70 
 
Jag har valt att utgå från den förstnämnda analysdimensionen genom att utifrån en diskursana-
lytisk ansats försöka följa en socialkonstruktionistisk vetenskapstradition. En sådan ansats 
inbjuder exempelvis till fokusering på olika individers och gruppers retoriska tillämpning av 
språk för att skapa, etablera och underminera olika versioner av sanningsanspråk. Således 
ligger frågor som exempelvis berör bedömning av vad som ”verkligen” är sant eller falskt, ont 
eller gott, normalt eller avvikande utanför intresset i en sådan ansats. 
 
Metodvalet kan motiveras utifrån minst två väsentliga aspekter, i vilka jag låter erkänna mitt 
vetenskapliga intresse: 1) Jag betraktar ArbetsDax som en verksamhet som i allt väsentligt 
utgörs av en språklig praktik: Premisser anges i officiella dokument och samordnarnas huvud-
sakliga ”arbetsredskap” i klientrelationer baseras på tillämpning av språket. Av denna punkt 
följer att 2) ansatsen möjliggör analys av ett flertal materialtyper – officiella dokument, ob-
servationer och intervjuer – vilket kan inbjuda till en bred genomlysning av verksamheten 
utan att för den skull alternera mellan olika metodologiska ansatser. Utifrån syftet med fram-
ställningen menar jag att en diskursanalytisk ansats därför framstår som en lämplig metod för 
att studera den ”språkvärld” som ArbetsDax verksamhet kan vara genomsyrad av. 

NÅGRA METODOLOGISKA POSTULAT  

Vilken metodologisk ansats som än tillämpas är denna ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv 
omgärdad av ontologiska och epistemologiska postulat. Här följer därför en redogörelse för 
de postulat som jag funnit väsentliga inför analysen i föreliggande framställning. 
 
Jag har valt att i huvudsak utgå från Jonathan Potter. I vissa delar refererar jag även till andra 
författare, då med det primära syftet att komplettera nämnde Potter. 

Språkets praktiska natur är att åstadkomma något 
Utifrån John Austin’s filosofi om språkliga handlingar menar Potter att språkets praktiska 
natur är att åstadkomma något, att det är ett medium för handlingar. Därför menar Potter att 
människor inte producerar beskrivningar på ett mer eller mindre slumpmässigt vis, utan att 
detta görs utifrån vad beskrivningarna tillför i en viss ström av handlingar. Som sådana, me-
nar Potter, är därför dessa beskrivningar flexibla: De bestäms inte deterministiskt av yttre 
händelser utan konstrueras i handling, likt ett arbete som kan framstå som mer eller mindre 
skickligt utfört.71 

                                                 
69 Danermark & Kullberg (1999:58). 
70 Ibid. 
71 Potter, J. (1996:4, 6, 11). Representing Reality. Discourse, Rhetoric and Social Construction. London: SAGE. 
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Kategorisering och ontologisk gerrymendering 
Människor ”förpackar” sina liv i berättelsernas form och dessa berättelser berättas med hela 
uppsättningar av olika syften. Särskilt intresse visar Potter för faktaproduktion, det vill säga 
hur beskrivningar utvecklas till ”fakta”, samt vad sådana beskrivningar brukar åstadkomma. 
Intresset fokuserar således på vad olika talare tillskriver som fakta, snarare än på frågan om 
vad som är fakta eller inte. En huvudfråga för Potter blir därför hur beskrivningar organiseras 
för att framställa vissa versioner som tillförlitliga och objektiva, vilket med nödvändighet le-
der till frågor om kategorisering och det Potter kallar ontologisk gerrymendering: Beskriv-
ningar konstrueras ofta med hjälp av kategorier då olika sådana implicerar olika berättelser 
om individers och grupper motiv och ansvar i ett givet sammanhang samt vad som bör ske 
härnäst. Detta görs genom att inkludera och exkludera kategorier och versioner av berättelser 
för att ”muta in” och uppnå en verklighetsbeskrivning som kan tillskrivas och erkännas som 
fakta.  

Metodologisk relativism 
Potter förespråkar utifrån ovanstående en metodologisk relativism, vilket innebär att analysen 
inte startar med en uppsättning antaganden om vad som är sant eller falskt i ett visst socialt 
sammanhang. Istället menar Potter att frågan om sanning och osanning kan studeras som rö-
relser i ett retoriskt spel och detta åstadkoms genom att göra detaljerade studier av hur fakta-
konstruktionen byggs upp.72 

Indexikalitet, reflexivitet, dokumentära metoder och vardagligt tänkande 
Potter fokuserar på några etnometodologiska koncept för tolkning av språkliga utsagor, och 
dessa utgörs bland annat av 1) indexikalitet, 2) reflexivitet samt 3) dokumentära metoder.  
 
Den centrala tanken med indexikalitet (1) är att det meningsfulla i ett ord eller ett yttrande står 
i beroende till det sammanhang där det används. Därför kommer inte tolkningen av vad ett 
yttrande betyder att nå några tillfredsställande slutsatser utan en viss förståelse för det tillfälle 
då yttrandet sker. Och med ”tillfälle” och ”sammanhang” avses mer än det institutionellt på-
verkade språkbruket i exempelvis ett klassrum eller en domstol. Istället fokuseras de specifika 
samtalssekvenser i interaktionen som de talande är inbegripna i, vilket utgör delar av ett större 
(institutionellt) socialt sammanhang.73 
 
Således, och delvis annorlunda uttryckt, utgår jag ifrån att språket kan betraktas som indexi-
kalt i och med att samma yttrande kan tolkas ha olika innebörd om det yttras i olika samman-
hang, och sammanhanget kan bestämmas av exempelvis vem som talar, vem/vilka talaren 
talar till, var i en samtalssekvens yttrandet kommer, samt var interaktionen äger rum. Det un-
derstryker alltså behovet av en medvetenhet om att tolkningen kan bli meningsfull först i och 
med kombinationen av ord och sammanhang. 
 
Med reflexivitet (2) avses, enligt Potter, att beskrivningar inte endast handlar om något utan 
också försöker åstadkomma något. Det vill säga, att inte endast representera aspekter av värl-
den utan också att vara pratiskt involverade i världen. Det är således kombinationen av att 
både handla om något och att vara del av något som reflexivitet syftar på. Som exempel näm-
ner Potter en viss sorts sammanfattningar i samtal som kan framstå som reflexiva: ”Så vad du 
                                                 
72 Ibid. (:40-41). 
73 Ibid. (:43). 
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säger är alltså…”. Dessa reflexiva sammanfattningar gör bruk av sådant som tidigare sagts i 
samtal, men de utgör inte några neutrala eller abstrakta summeringar av det tidigare sagda. 
Istället är de utformade på ett sådant sätt att de utgör specifika resurser som är relevanta för 
framtida handling. De kan således sägas vara ”förpackade” på ett sådant vis att de utgör pre-
misser för framtida interaktion.74 
 
Potter menar att reflexivitet och indexikalitet är starkt förknippade: Om tolkningen baseras på 
indexikalitetens kombination av ord och sammanhang överges med nödvändighet snart idén 
om att beskrivningar står i en abstrakt relation till det de beskriver. Istället väcks snart nog 
frågan om hur de är praktiskt involverade i en pågående ström av handlingar.75 
 
Vidare menar Potter, men hänvisning till Harold Garfinkel, att människor använder en doku-
mentär metod (3) för att tolka och skapa mening, och de gör det utifrån en bakgrund av tan-
kemässiga förväntningar, modeller och idéer. Denna bakgrund modifieras dock kontinuerligt 
av den förståelse som erhålls i social interaktion, vilket alltså innebär att en sorts cirkulär pro-
cess kontinuerligt äger rum mellan det i bakgrunden och det som händer i interaktion.76 77 
 
Å andra sidan menar Potter, denna gång utifrån Melvin Pollner, att när människor diskuterar 
olika aspekter av världen utgår de ifrån att vi alla åtminstone har potentiell tillgång till samma 
underliggande verklighet. Detta vardagligt tänkande, menar Potter, framstår till och med som 
centralt för vårt nätverk av tro om verkligheten, självet och andra människor. Ur diskursana-
lytiskt perspektiv blir därför av särskilt intresse frågan om vilka metoder som människor an-
vänder för att försvara ett sådant (realistiskt) tänkande när det utsätts för hot då verklighetsbe-
skrivningarna inte ”går ihop” eller ifrågasätts. För att hålla ihop det som Potter kallar verklig-
hetspuzzlet i ett sådant läge finns ett stort antal metoder som står till buds. Dessa kan dock inte 
alltid erbjuda konsensuella lösningar som alla berörda parter i samtal med säkerhet kan accep-
tera eftersom risken för moraliska och/eller ideologiska konflikter i princip alltid finns närva-
rande. Därför kan betydelsen av makt vid verklighetsanspråk aktualiseras, i synnerhet vid 
institutionella möten:78 
 

[A]ll people define situations as real; but when powerful people define situations as real, then 
they are real for everyone involved in their consequences.79 

Diskurser, metaforer och retorik 
Diskurser, metaforer och retorik adresserar Potter genom att stödja sig mot Jacques Derrida 
och dennes studier av hur ”sanningseffekter” produceras: Hur argument kan bäras upp och 
görs så att de framstår som logiska och nödvändiga. Sanningen framstår då för Derrida som 
en ”mobilt marscherande armé bestående av metaforer, metonymier80 och antropomorfis-
                                                 
74 Ibid. (:47-48). 
75 Ibid. 
76 Ibid. (:49). 
77 Detta utgår jag ifrån kan anknytas till den fenomenologiska traditionen, som exempelvis Roine Johansson 
företräder, med talet om varierande social närhet och direkthet som påverkar etablerade idealtyper då människor 
möts  i framför allt ansikte-mot-ansikte-situationer. 
78 Ibid. (:53). 
79 Ibid. (:57). 
80 Metonymi = Stilistisk figur där ett uttryck ersätts av ett annat, som står i viss relation till det gängse. Det kan 
gälla orsak mot verkan, del mot helhet, material mot föremål, beröring i rummet eller tiden etc. Personerna i en 
lokal utbyts mot lokalen själv: "hela salongen brast i skratt", ett verks författare används om verket: "läsa Strind-
berg". (Källa: Nationalencyklopedin). 
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mer81… sanningen är illusioner som man har glömt att de är illusioner”. Således är sanningar-
na beroende av hur de realiseras i diskurs och deras effektivitet är en produkt av det språk 
som de uttrycks med.82  
 
En väsentlig aspekt som Potter pekar på är att utifrån Derrida dra fokus bort från en talares 
eller en författares intentioner och istället fokusera på den organisering av diskurser som gör 
att vissa yttranden framstår som plausibla83 och naturliga. Då kan fokus på frånvarande och 
outtalat motstånd vara fruktbart, tillika ett fokus på de centrala system av metaforer och den 
figurering av tal som är del av faktadiskurserna.84 

Relationer och kontraster, det närvarande och det frånvarande 
Utifrån Ferdinand Saussare menar Potter att innebörden av ord kan härledas till uppsättningar 
av relationer och kontraster. Exempelvis får ordet flod sin innebörd utifrån var ordet före-
kommer i ett yttrande, då det kan föregås och följas av ord som påverkar innebörden.  Men 
innebörden erhålls också utifrån kontrasten till alternativa ord som exempelvis ström, kanal, 
sjö, å, bäck och dike.85  
 
Dessa uppsättningar av relationer och kontraster bidrar till ett system för tolkningen av ords 
underliggande mening. Därmed motsätter sig Potter idén om att olika kulturers språkliga och 
tankemässiga koncept skulle bestämmas av den omgivande ”verkligheternas” värld. Istället 
menar han att olika kulturer kan ha vitt skilda koncept för hur ”verkligheten” ska förstås och 
därmed beskrivas.86 Detta tolkar jag ungefär på följande vis: En ”verklighet” kan förstås och 
beskrivas på olika sätt, och sätten utgår till stor del från de koncept som finns tillgängliga i 
kulturen. Den springande punkten för Potter är alltså att det inte är ”verkligheten i sig” som 
bestämmer hur vi väljer att förstå, tolka och beskriva den utan snarare att det alltid finns ett 
mer eller mindre lokalt utvecklat mellanmänskligt konceptuellt ”raster” som utifrån relationer 
och kontraster på ett avgörande vis påverkar uppfattningen om och beskrivningen av ”verk-
ligheten”. Vilket med en viss nödvändighet implicerar att samma ”verklighet” kan förstås och 
beskrivas olika inom olika kulturer. 
 
Metodologiskt menar Potter utifrån detta att språkliga beskrivningar inte endast kan förstås 
utifrån orden själva. Det behövs också en förståelse för det som närvarar genom att förstå vad 
som är frånvarande i människors yttranden.87 Detta tolkar jag som att det krävs en förståelse 
för det implicita. 

Intertextualitet och representationsgenrer 
Potter menar att man har kommit att röra sig alltmer bort från att fokusera på underliggande 
system av skillnader i språket (la langue) till att istället ta i beaktande hur språket används i 
texter och diskurser (parole). Denna rörelse har lett till en fokusering på intertextualitet, vilket 

                                                 
81 Antropomorfism = Föreställningen att en gudom, en demon eller något annat icke mänskligt väsen har männi-
skoliknande gestalt (fysisk antropomorfism) eller människoliknande själsliv (psykisk antropomorfism), t.ex. när 
fablernas djur talar som människor. (Källa: Nationalencyklopedin). 
82 Ibid. (:81). 
83 Plausibel = Som det finns goda (rationella) skäl att tro på. (Källa: Nationalencyklopedin). 
84 Ibid. (:85). 
85 Ibid. (:70). 
86 Ibid. 
87 Ibid. 
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i Barthes tappning innebär att frågan om textmässiga relationer i huvudsak handlar om cite-
ring: Varje text utgör åtminstone till viss del en pastisch eller en uppsättning citat från tidigare 
texter.88 
 
Men Potter menar att intertextualitet också kan behandlas som relationer mellan olika repre-
sentationsgenrer, vilka tillämpar centrala metaforer på en viss diskursiv arena men som har 
hämtats från andra diskursiva arenor. Exempelvis kan diskurser från sportens eller krigets 
arena hämtas in till en politisk arena i och med kategorier som exempelvis ”vinnare” eller 
”förlorare”, ”naturlig begåvning” eller ”hård träning”. Centrala metaforer kan då utgöras av 
begrepp som exempelvis ”tävling”, ”fair play”, ”angrepp” och ”försvar”. Vad dessa diskurser 
bidrar med är en redan utarbetad uppsättning byggstenar för att konstruera versioner av hur 
”saker är”, och de kan användas för att producera redogörelser som visar fram vissa egenska-
per och döljer andra.89 
 
En sådan ansats öppnar upp för analyser av även andra materialtyper än texter. Potter menar 
att exempelvis film, såväl som fotografier, har en starkt etablerad retorisk aura som viskar 
”här fångas bara det som finns där”. Potter menar att bilder sätts samman till berättelser me-
dan de produceras – berättelserna som illustreras ligger inte bara där för att plockas upp.90 

Kunskapsproduktion och sanningsregimer: Objekt, subjekt och identitet 
Utifrån Michel Foucault öppnar Potter upp forskningsfältet ytterligare genom att lämna foku-
seringen kring sanningsproduktion till förmån för en fokusering på produktionen av kunskap. 
Sådan produktion, och vad kunskaper används till, har Foucault studerat inom exempelvis 
psykiatrins och kriminologins institutioner, och detta utan att behöva ta ställning till om kun-
skaperna är sanna eller ej. Utifrån begreppet sanningsregimer uppmuntras vi istället att se 
sanningen som relativ till en specifik social organisation, vilken ofta framstår som hierarkisk, 
potentiellt förtryckande och som emellanåt kan utgöra måltavla för radikala förändringar så-
som kupper och revolutioner.91 
 
Potter menar att Foucault föreslår att institutioner, som exempelvis den psykiatriska, kontinu-
erligt producerar diskurser som skapar nya objekt. Objekt som kan identifieras, räknas, över-
vakas och kontrasteras mot det ”normala”. Foucault betonar därmed den roll som administra-
tiva procedurer har för att räkna och klassificera människor. Men han betonar också att bilden 
av dessa enkelt räknade objekt undermineras vid granskning av de procedurer och de anta-
ganden som ingår i produktionen, samt hur dessa kan relateras till den institutionella organisa-
tionen.92 
 
Men enligt Potter menar Foucault att sådana diskurser också skapar subjekt, eftersom former-
na för att tala om objekt är nära förbundet med speciella identiteter. Exempelvis produceras 
läkare som ett subjekt med speciell auktoritet, kunskap och skicklighet. Läkaren framställs 
alltså som ett speciellt subjekt genom att utgå från de olika diskurser som bygger upp den 
medicinska institutionen.93 

                                                 
88 Ibid. (:78). 
89 Ibid. (:78, 80). 
90 Ibid. (:79). 
91 Ibid. (:86). 
92 Ibid. 
93 Ibid. (:86-87). 
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Sådana tvillingprocesser som producerar objekt respektive subjekt, menar Potter, är intimt 
förknippade med varandra då diskurserna således genererar nya entiteter samtidigt som de 
genererar de positioner varifrån dessa entiteter kan komma till tals.94 

Stora och små berättelser, samt reflexiv utforskning 
Utifrån Jean-François Lyotard menar Potter att ett karaktäristiskt särdrag för postmodernis-
mens vetenskapliga bidrag utgörs av dess företrädares kritik gentemot ”de stora berättelserna” 
med vilket avses de metanarrativer, exempelvis marxismen, som vi kan använda för att förstå 
vår värld och för att legitimera våra tolkningsversioner av den. Potter menar att bara genom 
att kalla dessa åskådningar för just berättelser sammanför Lyotard avsiktligt dem till kategori-
er som också inrymmer kulturella myter och andra berättelser som inte står i linje med veten-
skapen.95 
 
Ett annat särdrag, menar Potter nu utifrån Donna Harraway, är att inte såsom exempelvis Lyo-
tard favorisera ”de små berättelserna” framför ”de stora”. Det fruktbara framkommer istället 
genom de radikala möjligheter som öppnas upp genom att sammanföra kontrasterande diskur-
ser. Detta leder till det kanske mest utmärkande särdraget för postmodernismen, menar Potter: 
Dess reflexiva utforskning. En utforskning som tillåts inrymma berättelser med självundermi-
nerande sekvenser, såtillvida att man påtalar att det som just berättats utgör en konstruktion 
utifrån kulturellt material. Syftet kan därigenom bli att ifrågasätta ”den allmänna meningen” 
som vi använder oss av för att göra världen förståelig.96 
 
Detta, menar jag, kan inte sätta vetenskapliga berättelser på något slags ”undantag” – även de 
behöver utifrån en postmodernistisk tradition kunna uppfylla kriteriet reflexivitet och därför 
med viss nödvändighet kunna erbjuda tolkningsalternativ. Det är utifrån ett sådant postulat 
som formerna för analysen i föreliggande framställning bör ses, och utifrån dem pekar jag 
också i riktning mot det teoretiska kapitlet: Teorin kan förvisso möjligen tjäna som ”en stor 
berättelse som speglar verkligheten”, men utifrån min författarposition ser jag det i huvudsak 
som en berättelse som är som mest produktiv då den betraktas som en berättelse som kan jäm-
föras, liknas vid, motsäga eller motsägas av det som framkommer i analysen.  
 
För övrigt en analys som vi närmar oss alltmer. Men först en summering av de metodologiska 
postulaten och sedan en beskrivning av de tolkningsmässiga redskap som tillämpats i analy-
sen. 

Summering… och lite till 
Så ett försök till summerande sammanställning av de metodologiska postulaten, vilket kan 
vara av värde inför analysen eftersom en sådan summering implicit pekar på särskilt viktiga 
förutsättningar som såväl jag som författare som du som läsare kan behöva ha i åtanke inför 
de efterföljande kapitlen i föreliggande framställning. 
 
Först och främst den metodologiska relativismen som inte fokuserar på vad som kan vara sant 
eller falskt i vissa sociala sammanhang, utan snarare skjuter in sig på hur faktakonstruktionen 

                                                 
94 Ibid. (:87). 
95 Ibid. (:91). 
96 Ibid. (:92-93). 
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byggs upp och därmed bland annat de kategorier som används och den ontologiska gerry-
mendering som tillämpas. Språkets praktiska natur, som ett medium för handlingar. Språkets 
indexikalitet, vilket medför att tolkningen blir meningsfull först i och med kombinationen av 
ord och sammanhang. Beskrivningars reflexivitet, vilket implicerar att de handlar om något 
men dessutom försöker åstadkomma något. Människors dokumentära metod för att skapa me-
ning – där bakgrund, förväntningar och tankemässiga modeller och idéer spelar roll, men som 
modifieras i interaktion. Det vardagliga tänkandet som kan utsättas för hot då det inte alltid 
”går ihop”. Diskurser, metaforer och retorik som tillämpas vid fakta- och kunskapsproduk-
tion. Diskurser som skapar entiteterna objekt och subjekt, samt deras inbördes positioner. 
Ords innebörd som kan härledas till relationer och kontraster, samt en förståelse för det som 
närvarar genom att förstå vad som är frånvarande. Beskrivningars intertextualitet, explicit 
genom citeringar eller implicit genom representationsgenrer där centrala metaforer från andra 
diskursiva arenor hämtas in.  
 
Detta kan uttryckas på andra sätt. Ett sätt framförs av Mats Börjesson, som menar att forsk-
ning inom en socialkonstruktionistisk tradition kan handla om att studera diskurser och socia-
la konstruktioner. Att fundera över vad som sägs, hur det sägs och hur det annars skulle kunna 
sägas. Där diskurser kan ses som talordningar och en slags språklig logik som bestämmer 
gränserna för vad som är socialt och kulturellt accepterat som ”sant”, ”trovärdigt”, ”förnuf-
tigt” och så vidare. Alltså, där diskursers gränser anger vad som är möjligt eller inte möjligt 
att säga, men också vem som får tala och inte i det givna sammanhanget. Att studera kontro-
verser, brytpunkter, samt in- och utdefinitieringar framstår som en naturlig strategi i en sådan 
forskningsansats. Eller med andra ord, att leta efter ”kritiska händelser” i det empiriska mate-
rialet som står till förfogande. Detta för att om möjligt erhålla en förståelse för diskursernas 
kärna och de yttre gränser som bara syns när någon väl överskridit dem. 97 
 
Med ett förhållningssätt som appellerar till en postmodernistisk tradition blir inte syftet med 
analysen i föreliggande framställning att ”bevisa” en ”stor berättelses” giltighet. Snarare 
tvärtom ett försök att utgöra bidrag till en reflexiv utforskning, och därigenom möjligen ifrå-
gasätta ”den allmänna meningen”. Och detta oavsett om denna ”allmänna mening” utgörs av 
sociologisk teori, tidigare forskning, röster i det empiriska materialet från människors sociala 
praktik, eller något annat. Det blir upp till dig som läsare att utifrån ditt kritiska öga bedöma 
om detta syfte infrias eller ej. 

REDSKAP/TEKNIKER VID TOLKNING I ANALYSEN 

Med utgångspunkt från postulaten ovan redogörs här för några av de väsentliga metodologis-
ka tolkningsredskap som tillämpas i framställningens analysavsnitt. Avsnittet berör potterska 
begrepp som insats och intresse, rätt utifrån kategoritillhörighet samt fotfäste. 

Insats och intresse 
Utifrån vem som talar i ett givet sammanhang menar Potter att det kan finnas viktiga relatio-
ner mellan rätten att kategorisera, hur talaren formulerar sitt intresse i det sagda, samt hur nära 
eller distanserat talaren står i förhållande till sina utsagor. Detta eftersom det kan få konse-
kvenser för uppfattningen om graden av fakticitet i talarens utsagor och därmed talarens hela 
redogörelse. Rätten att kategorisera kan användas för att bygga upp fakticitet i en redogörelse, 
emedan en öppen formulering av det egna intresset kan underminera den. Potter använder 
                                                 
97 Börjesson, M. (2003:21-22). Diskurser och konstruktioner. En sorts metodbok. Lund: Studentlitteratur. 
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begreppen insats och intresse för att studera detta empiriskt, och menar att begreppen används 
utifrån tanken att den talande har något att vinna eller förlora genom sina utsagor – eller att 
den talande åtminstone inte äger ett ointresse.98 
 
Jag uppfattar Potters redogörelse ungefär på följande vis: I utsagor gör talaren utifrån sitt in-
tresse en insats, men om talaren vill vara retoriskt framgångsrik bör inte denna insats helt och 
fullt ”avslöja” intresset bakom insatsen. Tvärtom ligger det, så att säga, i försök till den fram-
gångsrika retorikens natur att i viss mån underminera den egna insatsen – exempelvis med 
hjälp av kontraster. Min tolkning är att sådana tillskott av kontraster kan bidra till något som 
kan framstå som konsensus, snarare än öppen intressekonflikt – i syfte att undvika retoriska 
bakslag. Nedan följer fyra exempel på hur sådana konsensusskapande kontraster kan tillämpas 
enligt Potter, vari den tolkningsmässiga komplexiteten stegvis ökar. 

Att ”vaccinera” insatsen 
Poängen med att ”vaccinera” insatsen är att den talande inte uppfyller förväntningarna på vad 
vederbörande ska säga utifrån dennes intresse. Detta kan göras genom att använda kontraster 
för att göra insatsen motståndskraftig, exempelvis genom att ”vaccinera” utsagorna med 
”smitta” från kritikernas intressen. Alltså kan talaren framstå sig åtminstone delvis ha samma 
intresse som kritikerna. Men genom att sedan exempelvis låta ”fakta tala för sig själv” kan 
talaren underminera kritikernas insatser, utan att för den skull röja sitt eget intresse. Det egna 
intresset kan istället framstå som något nytt som har uppstått efter att det gamla intresset, det 
vill säga kritikernas, inte visade sig tillräckligt motståndskraftigt i förhållande till ”självtalan-
de fakta”. Den nya ståndpunkten och det nya intresset kan därmed framstå som faktaunder-
byggt samtidigt som det gamla intresset undermineras i en och samma retoriska handling.99 
Här följer ett konkret exempel (min översättning från engelska): 
 

Dr Post var skeptisk till att börja med, men efter att ha undersökt nästan 300 berömda mäns liv tror 
han att exceptionell kreativitet och psykiska problem kan vara förknippade med varandra. På något 
vis ser mental sjukdom ut att ge näring åt vissa former av kreativitet, lyder hans slutsats.100 

 
Här sker alltså en ”vaccinering” i inledningen – ”Dr Post var skeptisk till att börja med” – 
varefter ”fakta får tala för sig själv” efter att han har undersökt 300 berömda mäns liv, och 
därefter framstår dr Post ha bytt åsikt. 

Att ”bekänna” relationen mellan insats och intresse 
Potter menar vidare att en annan vanlig strategi kan vara talarens ”bekännelse” av den egna 
insatsen och dess relation till intresset. Detta kan framstå som om talaren ger upp eller förser 
kritikerna med ”ammunition”. Dock pekar Potter på att i vissa situationer kan detta vara en 
utväg då exempelvis ”vaccinering” inte är en tillräcklig eller ens möjlig strategi – exempelvis 
i lägen då skärskådning av insatsen är oundviklig. I sådana lägen kan en ”bekännelse” tvärtom 
åstadkomma en framställd ärlighet, uppriktighet och objektivitet – en bild av att talaren inte 
försöker dupera sin omgivning och att vederbörande är väl medveten om sin egen roll i sam-
manhanget. En strategi som således kan framstå som avväpnande.101  

                                                 
98 Potter, J. (1996:124). 
99 Ibid. (:126-128). 
100 Ibid. (:126). 
101 Ibid. (:129-130). 
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Att hantera insatsen skarpsinnigt 
Potter menar dock att det finns mer finessrika, rentav skarpsinniga, sätt att hantera den egna 
insatsen. I sådana situationer kan insatsen förstärkas genom att exempelvis göra motsatsen – 
det vill säga uppvisa osäkerhet i utsagor. Ett annat sätt kan vara att söka, och försöka greppa 
tag i, vad andra har sagt för att på så vis inte skjuta fram sig själv som alltför angelägen, ha ett 
alltför stort intresse, i en viss utsaga. Båda dessa strategier kan framstå som raffinerade då 
talaren därigenom kan framstå som lagom intresserad, eller rent av ointresserad, vid en punkt 
då anklagelser om dennes (alltför) stora intresse riskerar att följa på utsagorna.102 

Att inte beröra insatsen alls 
Avslutningsvis menar Potter att det finns ytterligare en utväg i hanteringen av insatsen: Att 
inte nämna något om den alls, utan istället framställa den implicit. Detta kan göra den särdeles 
motståndskraftig mot angrepp eftersom det icke explicita kan vara svårare att identifiera och 
därmed underminera, samtidigt som det å talarens sida är lättare att förneka.103 

Rätt utifrån kategoritillhörighet 
Utifrån Harvey Sacks visar Potter ett intresse för rätten utifrån kategoritillhörighet, en rätt 
som utgår från vissa människors erfarenhet. Eller mer specificerat, idén om att vissa kategori-
er av människor behandlas som särskilt kunniga och tillförlitliga som talare i vissa kontexter. 
Potter pekar på några exempel som utgörs av olika kategorier professionella, exempelvis läka-
re. Alla tillskrivs de en särskild rätt, vilken utgår från medlemskapet i en viss kategori i en 
kontext där kategorin anses särskilt viktig. Ett medlemskap som antingen kan tilldelas en, 
eller som behöver arbetas upp. Och medan vissa kategorier kan framstå som särskilt tydliga 
och säkra, och därmed erhåller officiell status, kan andra vara ytterst lokala och förhandlings-
bara.104 

Fotfäste 
Kopplat till insats, intresse och rätten utifrån kategoritillhörighet menar Potter är frågan om 
fotfäste. Med detta begrepp avser han, utifrån Erving Goffman, de olika roller eller positioner 
som människor kan ha i en konversation. Roller som indikerar hur nära eller hur distanserad 
relationen är mellan den som talar och det som sägs, utifrån hur talare presenterar fakta som 
deras eget eller om de har en distans till det. Eller annorlunda uttryckt, hur starkt den talandes 
fotfäste är i det som sägs. Potter pekar ut tre särskilt vanliga fotfästroller för det sagda: Hu-
vudmannen, författaren och animatören.105 
 
Huvudmannen utgörs av den position vars intresse det sagda representerar, författaren tjänar 
som den som formulerar det sagda, och animatören är den som uttalar det sagda. De båda 
sistnämnda kan således sägas representera, vara ombud för, huvudmannen och kan av den 
anledningen ha en viss distans till det sagda. Detta medför att fotfästet kan variera, men är 
sällan så starkt som hos huvudmannen. Jag utgår ifrån att begrepp som exempelvis ”spökskri-
vare” och ”budbärare” kan vara andra uttryck för dessa roller. Detta medan huvudmannen kan 

                                                 
102 Ibid. (:131-132). 
103 Ibid. (:140). 
104 Ibid. (:132-133). 
105 Ibid. (:142-148). 
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framstå som intimt förknippad med det sagda, och därmed kan relationen mellan intresset och 
det sagda framstå som relativt kort. Fotfästet är starkt.106 
 
I och med detta lämnar jag de metodologiska förutsättningarna för framställningen och över-
går istället till att beskriva hur analysen har genomförts 

ANALYSENS GENOMFÖRANDE 

Nedan redogörs för analysens genomförande, vilket omfattar analysens upplägg och en be-
skrivning av det empiriska materialet. 

Upplägg 
Analysen består av två delanalyser utifrån syftet med framställningen: Dels analys av Arbets-
Dax diskursiva karaktär och dels samordnarens professionskaraktär. Dessa två analysnivåer 
hänger dock samman, vilket illustreras i nedanstående figur och en ingående redogörelse för 
hur de två delanalyserna genomförs samt hur de framkommer i den fortsatta framställningen. 
 

 
Figur över analysens upplägg 

 
                                                 
106 Ibid. (:143). 

2: PROFESSIONSKARAKTÄR 
Samordnare vs. Gräsrotsbyråkrat 
Samordnare vs. Välfärdsarbetare 

– skillnader och likheter. 

Återkoppling 
mellan de två 

delanalyserna görs 
i avsnittet Vad kan 

vi lära om Ar-
betsDax? 

1: DISKURSIV KARAKTÄR 
En diskursiv analys av ArbetsDax verksamhet – fyra delaspekter: 

Policydokumentets form 
och disposition. 

Textens  övergri-
pande syfte och 
produktivitet. 

Kvantitativ analys 
av objekt och sub-

jekt i texten. 

Diskursiva berättelser i dokumen-
tet och så som det sägs i verk-

samhetens olika praktiker. 
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Delanalys 1: ArbetsDax diskursiva karaktär utifrån ”kritiska händelser” 
Den första delanalysen fokuserar på ArbetsDax diskursiva karaktär, det vill säga vad som sägs 
inom verksamheten, och utgör huvudsaken i analyskapitlet. Här närmar jag mig det empiriska 
materialet med en ingång i ett övergripande officiellt policydokument, för att därefter anknyta 
till andra materialtyper som också har inhämtats från verksamheten (se mer om det empiriska 
materialet i avsnitt nedan). Nämnda policydokument utgör dock huvudsaken under analysen. 
 
I ett försök att åstadkomma en samlad bild av verksamhetens diskursiva karaktär låter jag 
delanalysen omfatta fyra olika delaspekter av det som sägs: 
 

1. Policydokumentets form och disposition. 
 

2. Textens övergripande syfte och produktivitet. 
 

3. Kvantitativ analys av vilka huvudsakliga objekt och subjekt som framkommer i texten, 
i syfte att illustrera repertoaren av entiteter som kan framstå som särskilt viktiga för 
verksamheten. 

 
4. Diskursiva berättelser i policydokumentet och i andra ur verksamheten hämtade empi-

riska material. I denna del fungerar ovanstående delaspekter till stor del som intresse-
orienterande ”kompasser” inför denna något mera djupgående delaspekt. 

 

Delanalys 2: Samordnarens professionskaraktär 
I den del av analysen som syftar till att illustrera samordnarens professionskaraktär aktualise-
ras Roine Johanssons teori om gräsrotsbyråkraten tillsammans med Börjesson & Palmblads 
och Carstens teori om välfärdsarbetares språkliga praktik. I ett försök till socialkonstruktionis-
tiskt förhållningssätt gör jag en jämförelse mellan berättelserna om nämnda gräsrotsbyråkrat 
och välfärdsarbetare i förhållande till den berättelse som kan sägas utkristallisera sig i den 
diskursiva analysen om samordnaren inom ArbetsDax verksamhet. 
 
Då jag vill mena att teorierna om gräsrotsbyråkraten och välfärdsarbetaren kan uppfattas som 
meta-berättelser låter jag den andra delanalysen i huvudsak framträda först i framställningens 
avslutande del där resultatet av den första delanalysen också diskuteras. Dels eftersom berät-
telsen om ArbetsDax samordnare i det skedet också i någon bemärkelse kan sägas ha kommit 
fram till en slags meta-berättelse, och därigenom kan den här delanalysen ses som en jämfö-
relse mellan tre berättelser på liknande ”berättelsenivåer”. Men också dels då jag sett det som 
väsentligt att konstruktionen av berättelsen om samordnaren inte i huvudsak ska vägledas 
utifrån speglingar i redan tidigare etablerad sociologisk teori. 
 
Således kan delanalysen om samordnarens professionskaraktär sägas vara underordnad del-
analysen om ArbetsDax diskursiva karaktär. Samtidigt låter jag den å andra sidan i någon 
mån utgöra en kontextuell ”ram” som kan framstå som mer eller mindre nödvändig för fram-
ställningens syfte att begripliggöra ArbetsDax verksamhet. Eller annorlunda uttryckt: Jag 
uppfattar det som fruktbart att låta berättelsen om samordnaren jämföras med andra berättel-
ser, för det är först i jämförelsen mellan berättelserna som det generella och det specifika med 
samordnaren framträder. 
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Det kan alltså vara på sin plats att poängtera att analysen utifrån vald forskningsansats har 
narrativt fokus, och att frågor som exempelvis rör vad som kan anses ”verkligt”, ”sant” eller 
”falskt” faller utanför ett sådant intresse. 
 
Huvudintresset i delanalysen kretsar kring vad som för mig framstår som olika diskursiva 
”kritiska händelser” i materialet. Sådana händelser utgörs dels av manifesta versionskonflikter 
eller motsägelser, det vill säga sådant som den talande själv lyfter fram som ”problematiskt”. 
Ett konkret exempel kan utgöras av en klient som uttryckligen beskriver hur vederbörande har 
svårt att acceptera en av verksamheten given klientkonstruktion. Men en ”kritisk händelse” 
kan också dels vara av mer latent natur, exempelvis när flera talande försöker förhandla fram 
konsensus. Ytterligare en form av latent ”kritisk händelser” kan utgöras av att jag som forska-
re utifrån olika delar av det totala empiriska materialet sammanför olika versioner av san-
ningsanspråk under analysarbetets gång. Alltså där ”kritiska händelser” inte i samma direkta 
bemärkelse som ovan har sitt upphov i en tids- och/eller rumssammanfallande social interak-
tion utan istället möjligen kan sägas bära på ett löfte om en presumtiv diskursiv versionskon-
flikt om de skulle mötas i tid och/eller rum. Ett konkret exempel kan utgöras av grundläggan-
de ideologiska olikheter i beskrivningar av motiv och syfte för verksamheten i olika doku-
ment eller intervjuer. 
 
Således utgör analysen inte ett försök att beskriva ArbetsDax diskursiva karaktär som helhet, 
vilket kan vara väsentligt att understryka. 

Empiriska material och förutsättningar 

Den totala mängden empiriskt material som är tillgängligt för analys utgörs dels av textmate-
rial och dels av egen infångad empiri bestående av intervjuer och observationer. Samtliga 
material inhämtades under utvärderingen av ArbetsDax hösten och vintern 2003–2004, och i 
kronologisk bemärkelse skedde detta med följande tågordning: 1) Textmaterial; 2) enskilda 
intervjuer med klienter; 3) observationer mellan klienter och samordnare; 4) enskilda inter-
vjuer med samordnare; samt 5) gruppintervju med styrgruppen för ArbetsDax verksamhet. 

Textmaterial 
Textmaterialet utgörs av tre officiella dokument:  
 

A. Rehabilitering för personer med psykisk funktionsnedsättning. Ett policydokument för 
de samverkande huvudmännen och intresseorganisationerna – Arbetsförmedling-
en/AMI, Eskilstuna kommun, Försäkringskassan, Mälarsjukhuset, Samhall, Intressefö-
reningen för schizofreni och andra psykotiska tillstånd (IFSAP), Riksförbundet för so-
cial och mental hälsa (RSMH). 
 

B. Måldokument för socialpsykiatrin i Eskilstuna kommun. Vuxennämndens och Torshäl-
la Stads nämnds verksamhet för människor med psykiska funktionshinder under perio-
den 2001-2005. En informationsbroschyr som riktar sig till klienter, anhöriga och per-
sonal. 
 

C. ArbetsDax – en verksamhet för personer med psykiska funktionshinder. En informa-
tionsbroschyr som riktar sig till presumtiva klienter i verksamheten. 
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Dessa kan utifrån olika delar av ArbetsDax verksamhet betraktas som grundläggande pre-
missdokument: Premisser för den interorganisatoriska samverkan (dokument A); premisser 
för den inomorganisatoriska verksamheten inom kommunens socialpsykiatri (dokument B); 
samt premisser för relationen mellan samordnare och klienter (dokument C). 
 
Det övriga empiriska materialet utgörs av transkriptioner av intervjuer med åtta tidigare klien-
ter, samt intervjuer med fyra samordnare och fyra representanter i en styrgrupp för verksam-
heten. Därtill kommer observationer av sex möten mellan samordnare och aktuella klienter.107 
I analyskapitlet har jag använt ett utsnitt av denna empiri, motiverat av studiens syfte och pro-
blemställning. 

Förutsättningar vid intervjuer av tidigare klienter 
Valet att intervjua tidigare klienter gjordes utifrån ett önskemål från uppdragsgivarna av ut-
värderingen, då man hade intresse av att veta hur dessa hade uppfattat verksamheten och hur 
den hade bidragit till deras rehabilitering. Därutöver fann vi som utvärderare det värdefullt att 
klienterna inte stod i någon aktuell beroendeställning till verksamheten, då en sådan skulle 
kunna medföra en viss försiktighet i att framföra kritik. 
 
Urvalet gjordes utifrån en förteckning som sammanställts av samordnarna på ArbetsDax. 
Denna förteckning innehöll namn och adresser till 46 personer som samtyckt till att medverka 
vid en kommande utvärdering. Då vi ansåg det lämpligt att kontakta deltagarna telefonledes, 
återstod 34 personer (10 män och 24 kvinnor) som uppgett telefonnummer. Vi strävade efter 
att en jämn könsfördelning samt en jämn fördelning mellan personer som samordnarna kate-
goriserat som ”arbetsträning” och ”sysselsättning”. Syftet med detta var att utifrån dessa ur-
valskriterier erhålla en god spridning i materialet.  
 
I ett inledningsskede bestämde vi därför att kontakta tio män och tio kvinnor. Kvinnorna, som 
totalt var fler än tio, valdes genom att vi skapade två kategorier, ”arbetsträning” och ”syssel-
sättning”, och av dessa lottades fem personer fram från respektive kategori. 
 
Ett introduktionsbrev utgick till dessa 20 personer, och detta brev följde vi upp med telefon-
samtal efter en vecka. Flera av personerna gick dock inte att nå då deras brev kom i retur 
och/eller av olika anledningar inte var tillgängliga telefonledes. Därför gjorde vi ett komplet-
terande utskick till ytterligare åtta personer, vilket också följdes upp med telefonsamtal. 
 
Av de totalt 28 tidigare klienterna som vi sökte kontakt med gick åtta personer inte att nå och 
tolv tackade nej till medverkan. Det slutliga urvalet kom således att bestå av åtta personer som 
senare intervjuades. 
 
Intervjuerna genomfördes med fem kvinnor och tre män under november och december må-
nad år 2003. Av kvinnorna hade tre kategoriserats som ”arbetsträning” 
och två som ”sysselsättning”, emedan samtliga män var kategoriserade som ”arbetsträning”. 
Åldern för de intervjuade varierade från strax under 30 till 60 år. 
 
Inför intervjuerna konstruerades en intervjuguide som utformades i en kronologisk ordning 
med utgångspunkt från tiden innan, under och efter deltagandet i ArbetsDax. För att underlät-

                                                 
107 En utförlig redogörelse för genomförandet av denna empiriinsamling framgår av Erlandsson, S. & Gustafs-
son, M. (2004:28-36, bilaga 1-6). 
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ta utformningen av intervjuguiden och hanteringen av intervjumaterialet konstruerade vi där-
till en intervjumatris innehållandes de moment som vi ansåg vara särskilt intressanta under 
personernas rehabilitering: 1) Vägen till ArbetsDax; 2) inskrivning i ArbetsDax verksamhet; 
3) tiden i arbetsträning inom ramen för ArbetsDax; 4) utskrivning från ArbetsDax; samt 5) 
tiden efter ArbetsDax. Varje moment innehöll ett antal obligatoriska frågor och lämpliga dy-
namiska följdfrågor.  
 
Intervjuerna var till sin karaktär i huvudsak öppna och ostrukturerade, med syfte att deltagar-
na i görligaste mån skulle få berätta om sina upplevelser med egna ord och utifrån sina egna 
sammanhang. 
 
Intervjupersonerna fick själva bestämma var intervjuerna skulle genomföras. De flesta valde 
då sitt hem, men i ett par fall genomfördes intervjuerna i grupprum på Mälardalens högskola 
och i ett fall på intervjupersonens arbetsplats. Samtliga intervjuer genomfördes utan störning-
ar och tog 50-75 minuter att genomföra. Samtalen spelades in på band och skrevs sedan ut 
inför analysen. 

Förutsättningar vid observationer av möten mellan klienter och samordnare 
I den andra etappen av utvärderingen valde vi att närma oss ArbetsDax verksamhet genom att 
på plats genomföra observationer i möten mellan aktuella klienter och samordnare. Med oss 
dit hade vi kunskaper från tidigare etapp, den med intervjuade klienter, vilket gjorde att vi 
särskilt intresserade oss för hur samtalen utspelade sig beroende på var klienterna befann sig i 
rehabiliteringsprocessen. Syftet med observationerna var att få en bild av hur samordnarnas 
möten med klienterna kunde utspela sig, för att på så sätt erhålla ytterligare förståelse för 
samordnarnas arbetsmetoder. 
 
Vi bad samordnarna välja ut lämpliga tillfällen då vi kunde göra vår datainsamling och de fick 
kontakta klienterna för att få deras medgivande, samt fick i uppdrag att visa klienterna ett in-
troduktionsbrev vari vi informerade om förutsättningarna för observationerna. Detta tillväga-
gångssätt kan kritiseras då klienterna möjligen kunde stå i en beroendeställning till samord-
narna och därför kunde känna sig tvingade att medverka. Det fanns även en risk att urvalet 
kan ha bestått av klienter vars arbetsträning fungerade bra, klienter som samordnarna hade en 
extra bra relation till eller klienter som mådde bättre än de flesta. Vi ansåg dock att 
samordnarna hade bättre möjligheter än vi att bedöma vilka klienter som var lämpliga att till-
fråga, bland annat utifrån hälsoskäl. Dessutom hade vi inga andra möjligheter att komma i 
kontakt med deltagarna eftersom sådana uppgifter var sekretessbelagda. 
 
Utifrån våra önskemål genomfördes observationer av sju möten under januari månad år 2004. 
En av deltagarna kontaktade oss i efterhand och ville återkalla sin medverkan, vilket vi natur-
ligtvis biföll. Analysen kom därför att omfatta sex observationer. 
 
Observationerna fördelades på fyra olika samordnare. En femte samordnare var nyanställd 
och några observationer genomfördes därför inte med denna person. Av klienterna var fem 
kvinnor och en man, och samtliga utom en kvinna var kategoriserade som ”arbetsträning” av 
samordnarna. Klienterna befann sig i olika delar av rehabiliteringsprocessen: En hade ännu 
inte påbörjat arbetsträningen, tre var engagerade i arbetsträning och två befann sig i slutske-
det. De observerade mötena tog 40-60 minuter. 
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Datainsamlingen företogs i samordnarnas rum i ArbetsDax lokaler. Under observationerna 
närvarade en av oss utvärderare, som även spelade in samtalen på band. Efter mötet ställdes 
frågor till samordnarna om sådant som utvärderaren funnit av särskilt intresse under observa-
tionen. Dessa frågor och svar nedtecknades, tillsammans med övriga reflektioner om mötet. 
Transkriptionen från de inspelade mötena bidrog tillsammans med våra anteckningar från 
observationerna som underlag för analysen, samt för de efterföljande samordnarintervjuerna. 
 
Utifrån observationerna kunde vi naturligtvis inte göra anspråk på en heltäckande beskrivning 
av samordnarnas arbetsmetoder. Främst på grund av att vi inte kunde utesluta att samordnarna 
kunde tillämpa olika metoder utifrån ett antal olika faktorer som exempelvis klienternas ut-
bildningsbakgrund, tidigare arbetslivserfarenheter, hur relationen till och därmed den sociala 
interaktionen med klienterna såg ut, var i processen klienten befann sig, dagsform för respek-
tive part och så vidare. Dessutom kunde vi inte utesluta att vi som forskare kunde ha en viss 
inverkan på resultatet, eftersom vår blotta närvaro kan antas ha bidragit till en viss ”störning” 
i arbetsmetoden och därmed i beskrivningen av den samma. Syftet blev därför att ge en in-
blick i vad som kan utspela sig i interaktionen mellan samordnare och klient. 

Förutsättningar vid intervjuer med samordnare 
Utvärderingens tredje etapp utgjordes av halvstrukturerade intervjuer med fyra 
samordnare. Syftet med samordnarintervjuerna var att ta del av samordnarnas bild av verk-
samheten och vilka förhållanden de ansåg underlättade och försvårade deras arbete. En av 
samordnarna var nyanställd vid intervjutillfället och vi valde därför att inte intervjua denna 
person. 
 
Till grund för intervjuguiden låg de observerade mötena samt resultatet från klientintervjuer-
na. Intervjuerna med samordnarna kom i huvudsak att kretsa kring deras professionella bak-
grunder, olika viktiga faser i klienternas rehabiliteringsprocesser och samverkan med andra 
rehabiliteringsaktörer. Vid intervjutillfället fick samordnarna även tillfälle att dela med sig av 
sina upplevelser av en av de genomförda observationerna. Syftet med detta var att få en vidare 
bild av mötena för att vi något bättre skulle förstå det som utspelade sig, med fokus riktat på 
samordnarnas arbetsmetoder. 
 
Intervjuerna genomfördes under februari månad, företogs i samordnarnas arbetsrum och tog 
2-2,5 timme. Vissa av intervjuerna delades på två tillfällen på grund av den stora tidsåtgång-
en. Intervjuerna bandades och valda delar transkriberades. 
 
Fördelen med intervjuer var att vi på så vis skaffade oss en bild av samordnarnas föreställ-
ningar om det egna arbetet, men också att vi erhöll kompletterande data om de tidigare 
genomförda observationerna. En alternativ metod hade kunnat vara att följa samordnarnas 
arbete på plats en tid för att på så vis kombinera observationer och intervjuer i ett antal olika 
arbetsmoment. Av tids- och resursskäl var detta dock inte möjligt att genomföra. 

Förutsättningar vid intervjuer med styrgruppen 
Syftet med den avslutande fjärde etappen var att få en tydligare bild av vad som kunde under-
lätta eller försvåra samverkan kring och styrning av ArbetsDax. För att få en uppfattning om 
de olika organisationsrepresentanternas bild av ArbetsDax samt styrgruppens gemensamma 
bild valde vi att genomföra en gruppintervju. På grund av diverse omständigheter var det dock 
inte möjligt att samla alla representanter på en plats vid samma tidpunkt. Därför intervjuades 
styrgruppens representanter från försäkringskassan, kommunen 



ArbetsDax – för psykiskt funktionshindrade 09-05-27 Sida 42 
[D-uppsats-Rev5a.doc] 
 
 

 

och landstinget tillsammans, medan arbetsförmedlingens representant intervjuades enskilt. 
Samordnarnas representant i styrgruppen medverkade inte, då denna person tidigare medver-
kat i observationer och samordnarintervjuer. 
 
Intervjuguiden bestod av tre halvstrukturerade ”frågerundor” där den första innehöll ett antal 
frågor till varje representant om dennes roll i sin organisation samt synen på ArbetsDax. 
Samtliga frågor i denna omgång besvarades alltså av en representant innan ordet gick över till 
nästa. Därefter ställdes frågor i en andra ”runda” till gruppen för att få en bild av den gemen-
samma uppfattningen om verksamheten. Den tredje och avslutande ”rundan” av 
intervjun behandlade frågor som uppstått under utvärderingens gång, en del riktades till grup-
pen som helhet och andra till enskilda representanter. Arbetsförmedlingens representant sva-
rade på samtliga frågor i intervjuguiden förutom de som fokuserade specifikt på någon av de 
andra aktörerna. 
 
Intervjun med styrgruppen genomfördes i mars månad på den kommunala representantens 
kontor i anslutning till ett ordinarie styrgruppsmöte och tog ungefär 2 timmar. Intervjun med 
arbetsförmedlingens representant genomfördes i arbetsförmedlingens lokaler och tog ungefär 
2,5 timme. 
 
Fördelarna med gruppintervju var att vi på så vis skaffade oss viss insyn i hur styrgruppens 
representanter fungerade tillsammans i samverkan – exempelvis utifrån vad man var ense om, 
vad man var oense om och hur man hanterade detta. Risken med intervjuformen kan dock 
bestå i en viss homogenisering av utsagorna då gruppmedlemmarna var välbekanta med var-
andra, det vill säga att personerna under intervjun i kanske alltför hög utsträckning 
såg sig företräda styrgruppen snarare än de organisationer som de 
representerade. Genom att utforma intervjuguiden på det sätt vi gjorde hoppades vi att till viss 
del motverka alltför många sådana tendenser. 
 
En brist med detta upplägg var naturligtvis att samtliga representanter inte kunde närvara vid 
ett och samma intervjutillfälle. Vilken inverkan detta kan ha på resultatet är svårt att avgöra. 
Dock är det tänkbart att gruppintervjun bidrog till ett mera styrgruppshomogent resultat i för-
hållande till den enskilda intervjun med arbetsförmedlingens representant. 

Etiska aspekter vid intervjuer och observationer 
Det humanistiskt samhällsvetenskapliga forskningsrådet, numera en del av Vetenskapsrådet, 
har tagit fram etiska riktlinjer för att skydda individer från psykisk eller fysisk skada till följd 
av medverkan i forskning108. Individskyddskravet innebär att forskare har skyldighet att in-
formera undersökningsdeltagare om deras uppgift i studien, inhämta samtycke från dessa per-
soner och garantera personerna anonymitet. Därutöver får personuppgifter insamlade för 
forskning endast användas för detta ändamål.  
 
De tidigare klienterna som intervjuats informerades om dessa riktlinjer dels via det introduk-
tionsbrev som sändes ut i urvalsförfarandet, dels vid intervjutillfället. De informerades även 
om möjligheten att återkalla sin medverkan innan ett visst datum. De personer vi inlednings-
vis skickade brev till men som inte gick att nå via telefon erhöll ett nytt brev efter ett par 
veckor där vi meddelade att vi inte kunnat nå dem och att vi inte skulle kontakta dem igen (de 
                                                 
108 Vetenskapsrådet. (2007). CODEX – regler och riktlinjer för forskning. Humanistisk och samhällsvetenskap-
lig forskning. http://www.codex.uu.se/oversikter/humsam/humsam.html. 
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erbjöds dock möjligheter att kontakta oss vilket ingen gjorde). Syftet med detta var att undvi-
ka att någon skulle känna oro eller ha förväntningar 
i onödan. 
 
Klienter som närvarade vid observerade samtal kunde inte av naturliga skäl garanteras samma 
anonymitet då samordnarna visste vilka som deltagit. Vi anonymiserade dock materialet så att 
det inte utifrån utvärderingsrapporten skulle gå att känna igen någon specifik person genom 
dennes utsagor, vilket också gäller förevarande framställning. I egenskap av utvärderare hade 
vi inte heller några personuppgifter om dessa personer såsom exempelvis namn eller adress. 
Samtliga klienter som var med under de observerade mötena fick också en skriftlig informa-
tion innan mötet där de informerades om att de kunde kontakta utvärderarna om de i efterhand 
ångrade sin medverkan. 
 
Samordnarna och representanterna i styrgruppen befann sig i en annan situation än klienterna. 
Även om vi som utvärderare inte ställde några krav på deras medverkan kan man tänka sig att 
det funnits andra faktorer som gjort att personerna känt sig tvingade att vara med, exempelvis 
att det ingick i deras arbetsuppgifter. Dessa personer kunde inte heller ges samma anonymitet 
då det var offentligt vilka personer som var samordnare och vilka som ingick i styrgruppen. 
Materialet anonymiserades på så sätt att vi i rapporten inte redogjorde för vem av samordnar-
na som sagt vad, vilket också gäller förevarande framställning. Då det gäller styrgruppen har 
inte materialet anonymiserats då vi ansåg det av vikt att redogöra för vad representanterna för 
de olika organisationerna hade för ståndpunkter. Samtliga personer i styrgruppen erhöll munt-
lig information om detta och samtyckte till medverkan utifrån dessa premisser. 
 
Det material som samlades in (namn, adresser, band, utskrifter) i utvärderingens samtliga 
etapper har endast varit tillgängligt för oss utvärderare. Samtliga medverkande i studien in-
formerades om telefonnummer och e-postadresser till oss och uppmanades att kontakta oss 
vid frågor eller synpunkter. Detta hände en gång, i fallet med den återtagna observationen 
som har redogjorts för ovan. 

Schematisk sammanställning av de olika materialtyperna 
Schematiskt kan materialtyperna, kronologiskt och analysnivåmässigt, illustreras på följande 
övergripande vis: 
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Övergripande illustration av de ingående materialtyperna (skuggade). 
 

Av illustrationen framgår att materialet kan sägas ingå i såväl ett tidsförlopp som en organisa-
torisk struktur, där ordningstalet eller –bokstaven för varje material markerar den kronologis-
ka tågordningen: A) Policydokument för samverkan föregår B) Måldokument för socialpsyki-
atrin och C) ArbetsDax-broschyren. Samt att 1) Intervjuer med klienter föregår 2) Observa-
tioner mellan operativ personal och klienter, samt att 3) Intervjuer med samordnare föregår 4) 
Intervjuer med representanter i den interorganisatoriska styrgruppen. 

ETT FÖRSLAG TILL ANALYS 

I detta kapitel följer ett förslag till analys av det empiriska materialet. Redogörelsen inleds 
med analys av policydokumentets form och disposition, samt textens övergripande syfte och 
produktivitet. Därefter redogörs för en kvantitativ analys av objekt och subjekt i texten, och 
avslutningsvis följer analys av de diskursiva berättelser som framkommer i dokumentet. 

POLICYDOKUMENTETS FORM OCH DISPOSITION 

Policydokumentet omfattar totalt 20 sidor i A4-format, varav 17 sidor utgörs av ”effektiv” 
text. Övriga sidor utgörs av framsidan, innehållsförteckning och därefter en tom sida. 
 
Sannolikt är dokumentet tryckt på tryckeri då det utgörs av på mitten vikta A3-ark med dubb-
la klamrar, vilket således bidrar till ett ”mittuppslag”, samt då pärmen är av något tjockare 
och blankare papperskvalitet än de övriga bladen. 
 
Utöver en tämligen måttfull illustration (ca 2 x 7 cm) på framsidan förekommer inga bilder, 
och utöver en del röda inslag på framsidan förekommer heller ingen annan textfärg än svart 
(på vit botten). 

Opera-
tivnivå 

Driftsansvarig-
nivå 

Försäkrings- 
kassan 

Landstinget Kommunen Arbets-
förmedlingen 

Intresse-
organisationer 

Social-
psykiatrin 

ArbetsDax 

A) Rehabilitering för personer med psykisk funktionsnedsättning. 
Policydokument för samverkan. 

Klienter 

Klient-
nivå 

1) Intervjuer med 
åtta tidigare klien-

ter. 

3) Intervjuer med 
fyra samordnare. 

4) Intervjuer med
fyra styrgrupps- 
representanter 

2) Observationer 
av sex möten mellan 
samordnare och  
aktuella klienter. 

B) Måldokument för soci-
alpsykiatrin. 

C) ArbetsDax-broschyren. 

Sam-
verkans-
nivå 



ArbetsDax – för psykiskt funktionshindrade 09-05-27 Sida 45 
[D-uppsats-Rev5a.doc] 
 
 

 

 
Enligt angivelse på framsidan utgavs dokumentet i december 1997. Således närmare tre år 
efter att psykiatrireformen trädde i kraft, vilket möjligen kan tolkas som en ”sen startgrop” för 
ett sådant övergripande premissdokument. 
 
Totalintrycket av dokumentets utformning pekar i riktning mot att det är ett viktigt officiellt 
dokument som sannolikt distribuerats till många professionella som berörs av den interorgani-
satoriska samverkan. 
 
Framsidan består i huvudsak av fyra delar: 1) En rubrik (röd fet stil och ca 9 mm storlek) – 
”Rehabilitering för personer med psykisk funktionsnedsättning”; 2) En illustration (ca 2 x 7 
cm stor) som visar en för eskilstunabor möjligen välbekant stadssiluett109; 3) En dokument-
typsbestämning, ”Policydokument för”, (svart fet stil och ca 4 mm teckenstorlek) och därefter 
en uppräkning i alfabetisk ordning av de samverkande organisationerna (svart vanlig stil och 
ca 4 mm storlek); samt 4) En orts-/kommunbestämning, ”i Eskilstuna” (röd fet stil, ca 4 mm 
storlek). 
 
Kombinationen av framför allt rubrik (1), illustration (2) och orts-/kommunbestämningen (4) 
har jag funnit intressant då den kan sägas bära på ett outtalat budskap som säger att rehabili-
tering för personer med psykisk funktionsnedsättning utgör en fråga för samhället och i detta 
fall ett specifikt samhälle i form av Eskilstuna kommun. Vilket kan implicera en tolkning av 
att frågan i första hand är en kommunal angelägenhet. Främst i och med frånvaron av andra 
illustrationer som möjligen kan förknippas med rehabilitering, psykiska funktionshinder eller 
sådant som kan förknippas med de andra samverkande organisationernas arena såsom exem-
pelvis sysselsättning och arbete, socialförsäkringssystemet eller sjukhus. En viss ”utjämning” 
av en sådan tolkning finns dock i uppräkningen av samverkande organisationer (3) där de 
rangordnas i strikt alfabetisk ordning och inte efter organisatoriskt ansvar. 
En sådan tolkningskandidat kan således sägas inrymma ett förslag om att det är ett något klu-
vet budskap som framträder: ”Rehabilitering av psykiska funktionshinder är först och främst 
en kommunal angelägenhet, men inom den interorganisatoriska samverkan framställs inte 
kommunen som viktigare än de övriga organisationerna”. 
 
En alternativ tolkning kan bestå i att kopplingen mellan rubrik, illustration och orts-
/kommunbestämning görs i syfte att definitionsmässigt ytterligare avgränsa det objekt som 
”personer med psykisk funktionsnedsättning” utgör i dokumentet till att endast omfatta såda-
na som bor inom Eskilstuna kommun. 
 
På framsidans insida följer en uppräkning av dem som ingått i den arbetsgrupp som samman-
ställt dokumentet. Liksom uppräkningen av de samverkande organisationerna rangordnas de i 
alfabetisk ordning utifrån efternamn, vilket åter kan indikera en princip om ”övergripande 
ansvarsneutralitet eller -utjämning” då varken någon eller några personer (eller organisa-
tion/organisationer) därmed framstår som mer ansvariga än de övriga. 
 
Sista sidan av policydokumentet utgörs av kapitlet Avslutning, som i det närmaste är utformat 
som ett kontrakt: 
 

                                                 
109 Med reservation för min mindre detaljerade kännedom om Eskilstuna kan jag utifrån objektsform och placer-
ing exempelvis identifiera Eskilstunaån, Nybron och Kloster kyrka. 
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Samhällsorganen förbinder sig härmed att förankra och följa detta dokuments målsättning och 
intentioner inom den egna organisationen och i samarbetet med varandra.110 

 
Under avtalstexten följer namnunderskrifter av personer på höga befattningar inom respektive 
organisation – direktörer, ordföranden och högre chefer – vilket enligt min tolkning förstärker 
intrycket av att det är ett viktigt dokument då namnunderskrifterna kan sägas ge dokumentets 
innehåll en (inter)organisationsövergripande legitimitet. Utifrån Börjesson & Palmblad skulle 
man kunna säga att det är ett kontrakt som strävar efter konsensus mellan de berörda parterna. 
Ett viktigt och betydelsefullt kontrakt då parterna representerar några av de metaforiska organ 
som håller den metaforiska samhällskroppen igång, samhällsorganen. 
 
Det sätt varpå underskrifterna har fördelats över pappersytan skvallrar utifrån hur de rangord-
nats, liksom tidigare nämnda uppräkningar av personer och organisationer, inte om någon 
självklar ansvarsfördelning. Istället kan fördelningen se tämligen slumpartad ut för en betrak-
tare. Detta kan förstärka intrycket av konsensus, då ingen av organisationerna framstår som 
viktigare än de andra. 
 
Dokumentet disponeras på följande sidor, vilka utöver framsidan och framsidans insida också 
utgör de sidor som omfattas av analysen: 1) Syfte med dokumentet, en sida; 2) Målsättning för 
det gemensamma rehabiliteringsarbetet, en sida; 3) Människosyn, två sidor; 4) Rehabiliter-
ingsbegreppet, en sida; 5) Samordning och samarbete på individnivå, fyra sidor; 6) Ansvar, 
fyra sidor; 7) Samverkan på organisationsnivå, en sida; 8) Områden att vidareutveckla, en 
sida; 9) Avslutning, en sida. 
 
Redan utifrån dispositionen kan man möjligen utgå ifrån att frågor som berör samordning och 
samarbete samt ansvar är särskilt viktiga och/eller problematiska kapitel i dokumentet, då 
dessa tillsammans utgör hälften av det totala antalet sidor. Tillämpar man samma sidomfångs-
förknippade ”viktighet” framstår därefter frågan om människosyn som ett kapitel av särskild 
vikt. Samtliga dessa kapitel framstår således som centrala för det konsensusarbete som text-
producenterna har utfört, då det kan skvallra om såväl konflikter som en betydande reflexivi-
tet. 
 
Sammantaget kan dokumentet utifrån form, disposition och omfång sägas framför allt ge in-
tryck av ett betydande konsensusarbete. 

OM TEXTENS ÖVERGRIPANDE SYFTE OCH PRODUKTIVITET 

På ett övergripande plan kan dokumentet sägas i huvudsak ägnas åt att försöka åstadkomma 
 

• Direktiv för den interorganisatoriska samverkan. Dessa menar jag möjligen kan brytas 
ned i D1) direktiv på organisatorisk nivå; samt D2) delegerade direktiv på operativ 
nivå. 
 

• Problematiseringar av den interorganisatoriska samverkan. Dessa kan möjligen brytas 
ned i P1) föreliggande problematiseringar; samt P2) framåtsyftande problematise-
ringar. 

                                                 
110 Rehabilitering för personer med psykisk funktionsnedsättning. (1997:20). 
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Direktiv för samverkan 
Direktiv på organisatorisk nivå (D1) framstår som gällande för organisationerna som helhet 
och utgår delvis från det omgivande samhället i form av politiska beslut, stiftade lagar och 
tidigare genomförda utredningar, samt delvis sådant som uppenbarligen de berörda organisa-
tionerna är överens om. Förutsättningarna för den här typen av direktiv kan således sägas fö-
regå policydokumentet då de, så att säga, redan finns för handen i egenskap av ”fakta”. Eller 
annorlunda uttryckt: De utgör redan fastställda svar på tidigare frågeställningar. Dessa förut-
sättningar innehåller intertextuella legitimitetsreferenser inför det som komma ska inför dele-
gerade direktiv och problematiseringar. Några exempel: 
 

Gruppen människor med psykiska funktionshinder är den grupp i samhället som har den lägsta 
levnadsnivån, enligt den statliga psykiatriutredning som utgjorde grund för beslutet om psykiat-
rireformen 1995. En viktig orsak till de dåliga levnadsvillkoren är att rehabiliteringen för denna 
grupp har fungerat dåligt. Förbättringar har gjorts, men stora brister finns fortfarande. 111 

 
Alla personer med psykisk funktionsnedsättning ska erbjudas rehabilitering för att kunna uppnå 
och behålla bästa möjliga funktionsförmåga, självständighet och tillfredsställelse. Detta gäller 
även personer med omfattande eller flera funktionshinder. /…/ Alla personer med psykiska 
funktionsnedsättningar ska erbjudas arbete/daglig verksamhet efter individuella förutsättningar, 
boende anpassat efter behoven samt erforderlig vård och behandling. /…/ Samtliga samhällsor-
gan ska i sitt arbete ha en helhetssyn som innebär att man beaktar individens behov på alla livs-
områden. En generös attityd till andras kompetens, en vilja till uppluckring av revirgränser samt 
att arbeta efter okonventionella metoder krävs. Samhällsorganen ska ta ett gemensamt ansvar för 
att ingen individ ska ”falla mellan stolarna”.112 

 
I FN:s Standardregler definieras begreppet ”rehabilitering” som: 
 

”… en process vilken syftar till att människor med funktionsnedsättningar ska 
uppnå och behålla bästa möjliga fysiska, intellektuella, psykiska eller sociala 
funktionsförmåga och att ge den möjligheter att förändra sina liv och uppnå ett 
större oberoende. Rehabiliteringen kan innefatta åtgärder av skilda slag, som 
att återställa en funktion eller kompensera förlusten eller avsaknaden av en 
funktion eller kompensera en funktionsnedsättning”. 
 

I WHO:s konsensusuttalande om psykosocial rehabilitering definieras begreppet som: 
 

”… en process som underlättar för individer – som till följd av psykisk störning 
har en funktionsnedsättning, oförmåga eller handikapp – att uppnå sin optimala 
nivå för att fungera självständigt i samhället. Det innefattar både en förbättring 
av individens egen kompetens, och att förändringar införs i omgivningen, i av-
sikt att skapa bästa möjliga livskvalitet för människor med en psykisk störning, 
eller för dem som av annan orsak har en psykisk funktionsnedsättning.” 
 

FN:s standardregler och WHO:s uttalande gäller som grund för rehabiliteringsarbetet enligt detta 
policydokument.113 
 

Även om formuleringarna kan framstå som ”faktamässiga” och därigenom ”neutrala” – alltså 
med ett ganska svagt fotfäste i textproducentens roll som animatör – tolkar jag det som att de 
även kan bidra till policydokumentets implicita produktivitet, då de torde verka på organisa-
tionerna som helheter och därigenom torde syfta till att omfatta samtliga professionella inom 
dessa organisationer oavsett position. Möjligen i linje med det Roine Johansson kallar den 

                                                 
111 Ibid. (:5). 
112 Ibid. (:6). 
113 Ibid. (:9). 
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diskreta kontrollen, som på ett diskret sätt kan påverka de berörda normativt då texten pekar i 
riktning mot vad som (till synes självklart) bör göras men utan att peka ut exempelvis någon 
konkret person, yrkesgrupp eller organisatorisk position. Här framställs istället något som kan 
framstå som ”kollektivt självklart och införstått”, eller ett yttryck för att försöka skapa något 
självklart för verksamhetens berörda. Alltså ett slags organisatoriskt vardagligt tänkande. 
Därmed kan sägas att denna typ av direktiv ändå delvis inrymmer en inneboende disposition 
att också tolkas som implicit delegerade direktiv (D2). Som stöd för en sådan tolkning finns 
legitimitetsreferenserna som sträcker sig utanför de berörda organisationerna, i och med refe-
renserna till psykiatriutredningen, FN och WHO vilka kan ge de talande erforderlig legitimitet 
inför efterkommande text. 
 
Delegerade direktiv på operativ nivå (D2) syftar på ett påtagligt vis till att delegeras till speci-
fika yrkesgrupper eller positioner inom och emellan de samverkande organisationerna. Eller 
annorlunda uttryckt: Huvudmannen i utsagorna kommer allt närmare den konkreta verksam-
heten – i det här fallet den ”ordergivande” delen/nivån av verksamheten. Den här typen av 
premisser kan således sägas bidra till policydokumentets explicita produktivitet då de mynnar 
ut i något som torde kunna inrymma relativt konkreta konsekvenser för verksamheten. Några 
exempel: 

 
Vissa delar av den humanistiska människosynen är speciellt grundläggande i rehabiliterings-
sammanhang: 

• Respekt för individens självbestämmande och integritet 
• Respekt för varandras olikheter i tänkande och handlande 
• Alla individer har möjligheter att utvecklas 
• Människovärdet är lika för alla. Alla individer har rätt till respekt och acceptans för sina 

specifika behov.114 
 

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där 
hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa 
andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör, men först och främst 
förstå det hon förstår. Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mera. Vill jag 
ändå visa hur mycket jag kan så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill 
bli beundrad av den andre istället för att hjälpa henne. Alla äkta hjälpsamhet börjar med öd-
mjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att 
härska, utan att vilja tjäna. Kan jag inte detta så kan jag inte heller hjälpa någon.115 
 
En förutsättning för att individen ska kunna bli framgångsrik i sin rehabilitering är att insatserna 
kring honom/henne är samordnade och även att konkret samarbete sker när så är befogat. Ge-
nom att samla kompetens från de olika aktörerna kring individen skapas möjlighet till arbete 
med ett samlat helhetsperspektiv. Man får en ökad professionalitet och möjlighet till ”rätt insats i 
rätt tid”.116 
 
Viktiga förutsättningar för rehabilitering är att individen känner trygghet och tillit i relationen till 
rehabiliteringspersonalen, samt att samspelet mellan samhällsrepresentanterna fungerar. Många 
människor med psykiska funktionshinder har svårigheter att etablera kontakter och det tar ofta 
lång tid att etablera förtroendefulla relationer. Kontinuitet i kontakten har stor betydelse.117 

 
Jag tolkar dessa avsnitt som huvudsakligen pekande i riktning mot klientrelationen, och 
primärt omfattas därmed de professionella som har direktkontakt med klienter. Därutöver 

                                                 
114 Ibid. (:7). 
115 Ibid. (:8). Ett citat av Sören Kierkegaard under rubriken ”Till eftertanke”. 
116 Ibid. (:10). 
117 Ibid. (:10). 
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deras roll i samverkan med andra professionella i motsvarande position inom de samverkande 
organisationerna. Till stor del berör textutsnitten förutsättningar för det konsensusarbete som 
exempelvis ArbetsDax samordnare ska utföra i relation till andra professionella och klienter.  
 
Samtidigt som de anger vissa grundläggande etiska och metodologiska riktlinjer inför det 
konkreta arbetet med klienterna, kan de också inbjuda till en viss insyn i och förståelse för 
exempelvis samordnarnas arbete utifrån andra (inter)organisatoriska positioner. Här är det 
således inte fråga om det som är (inter)organisatoriskt kollektivt, som i fallet med de ovan 
nämnda direktiven (D1), utan snarare det som är utmärkande för en specifik kategori profes-
sionella. Noterbart är dock det indirekta utpekandet samt inte minst att huvudmannen i större 
delen av texten (illusoriskt eller ej) utgörs av klienten, inte de professionella. Även här kan 
tankarna ledas till det Roine Johansson kallar diskret kontroll, en kontroll som uttrycks med 
hög grad av fakticitet. Intressant är dock att fotfästet i de båda första textpassagerna är tämli-
gen svagt, då referenser görs till humanistisk människosyn och därefter till en välkänd filosof. 
I de båda efterkommande passagerna framstår fotfästet som starkare då sådana referenser sak-
nas, vilket medför att de/den som talar tycks ha en närmare relation till det sagda. 

Problematiseringar av samverkan 
Även problematiseringarna kan sägas vara av två olika huvudsakliga typer. Dels utgörs de av 
föreliggande problematiseringar (P1) där aktuella och för dokumentet relevanta problem-
ställningar formuleras. Där sådana framkommer i texten omfattas frågeställningar som kan 
framstå som allmänna och välbekanta för de olika samverkande organisationerna. Huvud-
mannen i utsagorna utgörs i huvudsak av de samverkande organisationerna. De föregår i regel 
de delegerade direktiven (D2) ovan. 
 

Anledningarna till bristerna är flera: Ansvaret är splittrat och delvis oklart. Gemensamma mål 
och människosyn saknas. Respektive organisationer arbetar efter sina egna utgångspunkter och 
föreställningar om rehabilitering. Samordningen av insatser från olika berörda organisationer är 
bristfällig. Kunskaper och metoder behöver utvecklas.118 

   
Samhällsorganen tolkar begreppet rehabilitering olika därför att rehabilitering är ett samlingsbe-
grepp för åtgärder från skilda kompetensområden. Tolkningsfrågan är en av svårigheterna i det 
gemensamma rehabiliteringsarbetet. De olika begreppen kan definieras: 
 
Medicinsk rehabili-
tering 

Avser rehabilitering genom tidiga, samordnade och allsidiga insatser 
från olika kompetensområden och verksamheter som innebär att medi-
cinska, psykologiska, pedagogiska, sociala och tekniska insatser kombi-
neras efter den enskildes behov, förutsättningar och intressen. Medicinsk 
rehabilitering för psykiskt funktionshindrade brukar ibland kallas psyki-
atrisk rehabilitering. Ibland används dock det begreppet för alla rehabi-
literingsinsatser för denna grupp. 
 

Social rehabiliter-
ing 

Används som begrepp för social träning samt stöd och service med in-
riktning att öka individens förmåga att fungera i samhället.
 

Socialförsäkringens 
rehabilitering 

Avser att hjälpa sjuka och skadade att återvinna funktionsförmåga och 
förutsättningar för ett normalt liv genom samordning av övriga aktörers 
insatser. 
 

                                                 
118 Ibid. (:5). 
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Arbetslivsinriktad 
rehabilitering 

Omfattar det stöd och åtgärder som en människa behöver för att återfå 
och bibehålla sin arbetsförmåga.119 

 
Min tolkning av texten blir att här framställs problem, och detta görs genom att öppet erkänna 
att det finns skillnader mellan de olika organisationernas insatser och intressen. Delvis genom 
att peka på brister men framför allt genom att peka på rehabiliteringens komplexitet. Man 
pekar på ett splittrat och delvis oklart ansvar, att gemensamma riklinjer saknas, att varje be-
rörd organisation dittills arbetat efter sina egna utgångspunkter, att det finns brister i samord-
ningen, samt att kunskaper och metoder behöver utvecklas. En fördjupning av problematiken 
görs genom att problematisera rehabiliteringsbegreppets olika innebörder för de olika intres-
senterna. 
 
En rimlig tolkning är att vi här tar del av hur några representanter för de samverkande organi-
sationerna försöker bringa ordning, konsensus, efter en konstaterad organisatorisk språk-
värdslig kulturkrock. Som uttryck för den kanske nödvändiga reflexivitet som krävs för att 
bemöta berörda professionellas dokumentära metoder och vardagliga tänkande utifrån de or-
ganisationskulturer inom vilken de verkar och istället lyfta fram ordens innebörd utifrån orga-
nisatoriska relationer och kontraster. Fotfästet kan framstå som svagt, då man framställer sig 
själv endast som en animatör för organisationerna – ”Samhällsorganen tolkar begreppet reha-
bilitering…” – samtidigt som graden av fakticitet är hög – ”de olika begreppen kan definie-
ras” och så vidare. 
 
Dels framkommer framåtsyftande problematiseringar (P2), vilka omfattar sådant som fram-
kommit som väsentliga problematiseringar under textproduktionen men som skjuts på framti-
den såsom ”utvecklingsområden”. Fotfästet är relativt starkt, då min tolkning är att huvud-
mannen i utsagorna till stor del utgörs av dem som varit engagerade i textframställningen, 
eller att de i varje fall står den egentliga huvudmannen nära. Dessa problematiseringar kan 
liksom de delegerade direktiven (D2) sägas bidra till policydokumentets explicita produktivi-
tet, då de torde kunna inrymma möjligheter till framtida relativt konkreta konsekvenser för 
samverkan. Till skillnad från direktiv och andra problematiseringar framkommer inte dessa 
primärt i olika delar av texten, utan samlas istället upp i ett av de avslutande avsnitten under 
rubriken Områden att vidareutveckla. 
 

Under utformandet av detta dokument har följande frågor påtalats som viktiga utvecklingsområ-
den. Det är en uppgift för RESAP att ta initiativ i dessa frågor. 
 

• Behoven hos personer med flera funktionshinder, eller med olika kulturell bakgrund. 
• Könsperspektiv på rehabilitering. 
• Upplysning, information och attitydpåverkan inom organisationerna och till allmänhe-

ten. 
• Metodutveckling – kreativitet och okonventionella metoder. 
• Personligt stöd ”Case-Management”-funktion. 
• Individ och anhörigutbildning. 
• Uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring. 
• Stöd till barn till personer med psykiska funktionsnedsättningar.120 

 
Jag tolkar detta som exempel på en summering av de reflexiva processer som har funnits 
framför allt inom den arbetsgrupp som ställt samman dokumentet. Intressant är att man i tex-

                                                 
119 Ibid. (:9). 
120 Ibid. (:19). 
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ten pekar ut vilka som ansvarar för att initiativ tas för att problematiseringarna behandlas vi-
dare, då man anger att det är en uppgift för RESAP och de tjänstemän och politiker som där-
med åsyftas. En slags delegering till ”de övre och mellersta delarna av hierarkin” vilken möj-
ligen kan förklaras av att det som problematiseras kan framstå som tämligen omfattande frå-
gor där verksamhetens operationella personal, de med klientkontakter som vardagsinslag i 
sina arbetsuppgifter, saknar legitimitet och nödvändiga resurser för förändring. Men det kan 
också peka på att man anser verksamheten vara viktig, samt att det (just därför) finns en ut-
vecklingspotential inom den interorganisatoriska samverkan. Fotfästet framstår, som antytts 
ovan, här som starkare än för de föreliggande problematiseringarna – ”Under utformandet av 
detta dokument…” – samtidigt som graden av fakticitet är något lägre – ”...har följande frå-
gor påtalats som viktiga”. 

Sammanfattning 
En övergripande tolkning av policydokumentets syfte och produktivitet är att intressenterna 
strävar efter konsensus. Detta konsensusarbete följer en viss retorisk tågordning: Direktiv på 
organisatorisk nivå – vilka konstrueras med hög fakticitet genom intertextuella referenser till 
politiska beslut, stiftade lagar och genomförda utredningar och därmed med mycket svagt 
fotfäste – föregår delegerade direktiv på operativ nivå, vilka också framställs med hög faktici-
tet men med allt starkare fotfäste då texten alltmer får karaktär av framställning av förutsätt-
ningar inför det operativa arbetet med klienter. De delegerade direktiven föregås också av 
föreliggande problematiseringar – vilka kan tolkas som uttryck för föreliggande hinder att 
överkomma genom konsensusarbete och vilka konstrueras genom att med tämligen svagt fot-
fäste öppet erkänna att det finns skillnader mellan de olika organisationernas insatser och in-
tressen. Framåtsyftande problematiseringar utgör avslutningsvis en reflexiv produkt för fram-
tida konsensusarbete och här är fotfästet starkt. Tågordningen kan översiktligt illustreras med 
följande figur: 
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Figur över konsensusarbetets tågordning 

i policydokumentet 
 
Därmed lämnar vi den övergripande analysnivån för att istället närma oss den kvantitativa 
textanalysen. 

KVANTITATIV ANALYS AV OBJEKT OCH SUBJEKT I TEXTEN 

Här följer en kvantitativ analys av den huvudsakliga repertoaren för de objekt och subjekt, 
vilka utifrån min tolkning skapas i texten. Objekten utgörs i huvudsak av klienter, professio-
nella med klientrelationer och organisationer. Detta medan subjekten framstår som mindre 
tydliga. 
 
Angreppssättet är naturligtvis långt ifrån en exakt vetenskap och kan därtill vara ett vanskligt 
projekt, främst utifrån språkets inneboende komplexitet och flexibilitet. Inte desto mindre 
menar jag att en sådan ingång i analysen kan generera några väsentliga indikatorer som kan 
vara fruktbara inför diskursanalysen nedan. 

Klienter 
Ett av de huvudsakligaste objekten som texten orienterar sig mot utgörs av klienterna, det vill 
säga ”råmaterialet” för den interorganisatoriska samverkan. Inledningsvis närmar jag mig 
detta objekt genom att summera de i texten förekommande olika begrepp som jag tolkar som 
syftande på objektet i fråga.121  
                                                 
121 Se bilaga 1. 
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Totalt förekommer i dokumentet inte mindre än nästan ett 40-tal olika begrepp122 som syftar 
på klienterna, och dessa förekommer vid åtminstone 127 olika instanser i texten. Av dessa 
framstår 7 olika begrepp som tämligen allmängiltiga, emedan övriga begrepp inrymmer för-
sök till administrativa kategoriseringar som i första hand orienterar sig mot de berörda organi-
sationernas olika verksamheter och kulturer. Dock utgör de allmängiltiga begreppen en majo-
ritet av antalet instanser, närmare 60 %. Det enskilt vanligast förekommande begreppet utgörs 
av ”individ” (50 instanser), som tillsammans med andra allmänna begrepp såsom ”den enskil-
de” (8 instanser), och personliga pronomen som ”han” eller ”hon” (9 instanser), tillämpas i 
över hälften av instanserna i texten.123 Således begrepp som i princip samtidigt säger ”allt och 
ingenting” om klienterna och därmed lämnar fältet tämligen fritt för tolkning. 
 
Repertoaren av administrativa begrepp för klienterna, vilka inrymmer försök till kategorise-
ringar som i första hand orienterar sig mot de berörda organisationernas olika verksamheter 
och kulturer, är som tidigare angivits betydligt mer omfattande även om antalet instanser i 
texten är lägre. Vanligast förekommande är begreppet ”psykiskt störda” (6 instanser), jämte 
”personer med psykisk funktionsnedsättning” och ”patient” (4 instanser vardera), ”psykiskt 
funktionshindrad” (3 instanser), samt det tillbakasyftande ”denna grupp” (3 instanser). Här 
föreligger således inte alls en liknande dominans som för de allmängiltiga begreppen. Istället 
finns som ovan angetts en betydande mångfald, men dessutom ”glidningar” mellan å ena si-
dan användning av begrepp som försöker skapa kollektiv, exempelvis ”gruppen människor 
med psykiska funktionshinder”, och dels begrepp som inte på ett lika utmärkande sätt kollek-
tiviserar klienterna, exempelvis ”människor med psykiska funktionshinder”. Därutöver fram-
kommer i tämligen stor utsträckning ”begreppsglidningar”, alltså ett byte av begrepp, i me-
ningar inom eller emellan olika närliggande textstycken.  
 
Gemensamt för de administrativa begreppen är dock att de inte problematiseras eller utveck-
las i texten. Alltså besvaras inte frågor av typen ”Vad är ett psykiskt funktionshinder?”, 
”Funktionshinder i förhållande till vad?, ”Vad innebär det att vara psykiskt störd?”, eller 
”Störd i förhållande till vad?”. Detta kan implicera att begreppens innebörder anses som lika 
naturligt självklara som de mera allmängiltiga begreppen som exempelvis ”individ” eller ”den 
enskilde”, eller tvärtom att innebörderna kan vara föremål för diskursiva konflikter som man 
lämnar därhän för att inte riskera den interorganisatoriska samstämmigheten i ett sådant här 
viktigt dokument. Även detta förhållande, menar jag, kan bidra till att lämna fältet tämligen 
fritt för tolkning. Gemensamt är dock att begreppen kretsar kring normalitetsantaganden som 
inte explicit uttalas eftersom begreppen i sig kan inrymma en refererande ”normalpunkt” eller 
”normallinje” som klienternas funktionshinder, funktionsnedsättning eller störning avviker 
från. Detta kan också uttryckas som att fokus ligger på klienternas förmåga, vilken inte lever 
upp till en normalförmåga. Dessa begrepp utgör närmare hälften av såväl antalet administrati-
va begreppsinstanser som -kategorier (25 respektive 14). 
 
Vissa klientbegrepp är särskilt framträdande i vissa delar av dokumentet. Exempelvis ”indi-
vid”, som utgör ett av de mest framträdande begreppen i stora delar av kapitlen Människo-

                                                 
122 Det exakta antalet beror på hur man väljer att definiera vad det är i ett begrepp som särskiljer det från andra. 
Då en djupare kvantitativ ansats i denna fråga till stor del ligger utanför syftet med framställningen ägnar jag inte 
nåt vidare utrymme för detta här utan hänvisar läsaren till att studera ovan angiven bilaga. 
123 Begreppen som här framställs i sin grundform inkluderar i min sammanställning även förekommande böj-
ningar, exempelvis pluralis och genitiv. 
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syn124, Samordning och samarbete på individnivå, samt Ansvar. Eller ”psykiskt störda” och 
”patient” som endast används där landstinget förekommer i texten. Samtidigt som använd-
ningen av begreppen kan skifta inom en mening, emellan näraliggande meningar eller styck-
en. 
 
Sammantaget kan man alltså utifrån en kvantitativ ansats tala om att policydokumentet för 
den interorganisatoriska samverkan på klientnivå har ”individen i fokus”. Vilket skulle kunna 
implicera en klient som just anses vara individ, det vill säga hos vilken inte eventuella psyki-
atriska diagnoser eller generella hinder är det som arbetet i klientrelationen kretsar kring, utan 
snarare varje individs specifika och komplexa problematik, samt för all del drivkraft, förmåga 
och vilja. Den tämligen splittrade uppsättningen administrativa begrepp snarare stöder än 
motstrider en sådan tolkning, eftersom de pekar just i riktning mot komplexitet. Utan att här 
vidare analysera den påvisade begreppsliga instabiliteten, eller dess olika normativa implika-
tioner, torde det ändå stå klart att de professionella, inom exempelvis ArbetsDax, har en 
mängd begrepp och omständigheter att ta ställning till i arbetet med klienterna och det kan 
indikera den interorganisatoriska komplexitet som kan vara kännetecknande för deras profes-
sion som samordnare. Därmed kan man också kanske säga att dokumentet trots ambitionen att 
samlas i samverkan kring klienten avslöjar underliggande interorganisatoriska språkli-
ga/kulturella konflikter, vilka står i fokus för det konsensusarbete som uträttas i dokumentet. 

De professionella med klientrelationer 
Det andra huvudsakliga objektet som texten orienterar sig mot utgörs av de professionella 
inom den interorganisatoriska samverkan, och primärt åsyftas personal med klientrelatio-
ner125. Såväl antalet instanser som antalet begrepp är betydlig lägre än för klienterna: Knappt 
40 instanser, alltså knappt 1/3 av instanserna för klientbegreppen, och ett 20-tal olika begrepp 
varav 17 är av administrativt kategoriserande slag. Bortsett från kapitlet Människosyn, där 
allmänna begrepp som ”Jag” och ”hon” används i ett citat av Kierkegaard, dominerar de ad-
ministrativa begreppen stort och bruket av dessa bestäms i en fotnot tidigt i dokumentet: ”An-
ställda eller andra representanter för samhällsorganen benämns fortsättningsvis samhällsre-
presentanter”126 (min kursivering). Detta är också det dominerande administrativa begreppet i 
dokumentet (8 instanser). Emellanåt förekommer dock alternativ som exempelvis enstaka 
instanser av ”rehabiliteringspersonal”, ”kommunal personal” eller ”personal inom den psyki-
atriska verksamheten”. 
 
De professionella framställs således med ansvar och befogenheter i sin roll som ”samhällsre-
presentanter”. Vilket vid textkonsumtionen alltså kan implicera att de företräder samhället i 
förhållande till klienterna, samt att de organisationer som de är verksamma i utgör detta sam-
hälle. Implikationerna pekar således inte endast här mot de professionella, utan dessutom mot 
klienterna som alltså av konsistensskäl inte kan sägas vare sig företräda samhället eller ingå i 
detta samhälle. Samtidigt som de professionella å andra sidan aldrig framställs som ”indivi-
der”. 
 

                                                 
124 I min summering av antalet begrepp för klienter har jag låtit utesluta de delarna i avsnittet Människosyn som 
jag tolkar endast tillämpas i abstrakt analytisk/filosofisk mening för att beskriva olika människosyner. Dessa 
delar pekar inte i riktning mot rehabilitering, eller till sådant som på ett uppenbart vis kan anknytas till rehabili-
tering, och kan därför inte heller i direkt mening peka mot klienterna för den interorganisatoriska samverkan. 
125 Se bilaga 2. 
126 Ibid. (:5). 
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Något tillspetsat kan det tolkas som en retorisk normativ kategorisering då det möjligen kan 
anknyta till Roine Johanssons tal om organisationers diskreta kontroll av gräsrotsbyråkrater, 
vilket kan förstärkas av att de professionella aldrig framställs som ”individer” till skillnad från 
klienterna. Samtidigt som det kan utgöra exempel på ontologisk gerrymendering då man reto-
riskt skapar klienternas utanförskap utan att i direkt mening adressera dem som utesluts, alltså 
klienterna som av konsistensskäl vare sig kan företräda samhället eller ingå i det. Men be-
greppet kan även peka i riktning mot relationen mellan de olika representanterna och de sam-
verkande organisationer som de representerar, att de ”klumpas ihop” för att förstärka bilden 
av konsensus då ingen representant eller organisation framstår som viktigare än någon annan. 
 
Sammantaget kan sägas att de professionella med klientrelationer förekommer tämligen spar-
samt som objekt i dokumentet, åtminstone i förhållande till förekomsten av klientobjekt, men 
när de förekommer är det i huvudsak med administrativt kategoriska begrepp såsom i första 
hand samhällsrepresentanter. De framställs således som dels ingående i samhället och dels 
som samhällets företrädare, och därmed är den retoriska kontrasten till klienterna och deras 
utanförskap implicit åstadkommen. Samtidigt som begreppet kan peka på en strävan efter 
konsensus genom att framställa de olika organisationernas professionella som ”lika värda” 
inom ramen för den interorganisatoriska samverkan. Men det kan också tolkas som organisa-
tionernas strävan efter diskret normativ kontroll av dem, vilket kan förstärkas av att de profes-
sionella, till skillnad från klienterna, aldrig framställs som ”individer”. 

Organisationerna 
Det tredje huvudsakliga objektet som texten orienterar sig mot utgörs av de organisationer 
som ingår i den interorganisatoriska samverkan.127 Antalet instanser (drygt 80) är ungefär det 
dubbla i förhållande till instanserna för de professionella, men antalet olika begrepp (11) är 
närmare hälften. Liksom för de professionella ovan framkommer i en fotnot tidigt i dokumen-
tet ett gemensamt administrativt begrepp för organisationerna: ”Här nämnda myndigheter och 
organisationer benämns fortsättningsvis med begreppet samhällsorgan” 128 (min kursivering). 
Detta begrepp framkommer vid ungefär ¼ av instanserna.  I de delar av texten där inte be-
greppet framstår som tillämpbart är kommunen särskilt framträdande (19 instanser) jämte 
försäkringskassan (13 instanser), landstinget (8 instanser) och organisationer som på olika 
nivåer ingår i arbetsmarknadspolitiska verksamheter – Arbetsförmedlingen/AMI, Länsarbets-
nämnden, Arbetsmarknadsnämnden (totalt 9 instanser, där Arbetsförmedlingen/AMI utgör 5). 
 
En tolkning av samhällsorgan, är att det kan implicera ett försök till interorganisatorisk sam-
stämmighet: Det kan finnas retoriska skäl för ett gemensamt begrepp där gemensamma fråge-
ställningar adresseras. Samtidigt som just det valet av begrepp kan implicera att organisatio-
nerna utgör samhällskroppens organ, alltså de delar av kroppen som får den att fungera. Men 
att några organ fungerar är inte tillräckligt för att kroppen ska fungera optimalt, utan det är de 
samverkande organen som bidrar till detta. 
 
Ändå finns där möjligen en splittring i samstämmigheten i och med kommunens dominans i 
antalet textinstanser i förhållande till övriga organisationer, vilket möjligen kan peka i rikt-
ning mot vilken organisation som bär det huvudsakliga ansvaret för den interorganisatoriska 
samverkan. Detta samtidigt som den tämligen fåtaliga förekomsten av framför allt arbetsför-

                                                 
127 Se bilaga 3. 
128 Ibid. (:5). 
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medlingen kan implicera den organisation med klientrelationer som i ringast grad bär ansva-
ret. 
 
Sammantaget kan sägas att organisationerna framkommer betydligt oftare än de operativt pro-
fessionella i dokumentet, men med närmare hälften så många olika begrepp. I huvudsak an-
vänds begreppet samhällsorgan, vilket dels kan implicera en strävan att framställa en interor-
ganisatorisk konsensus samtidigt som det kan peka på organisationernas ”viktighet” för att 
samhällskroppen ska fungera. Men ändå framkommer en asymmetri mellan de olika organisa-
tionerna: Vid de instanser där andra begrepp används dominerar kommunen samtidigt som 
arbetsförmedlingen förekommer mest sällan, vilket möjligen kan utgöra en indikation på vil-
ken av organisationerna som bär det mesta och minsta ansvaret. 

Det frånvarande subjektet = Organisationernas röst? 
Var är då subjektet? Ja, ett explicit subjekt i grammatisk mening saknas i dokumentet. Någon 
eller några talar till oss i texten, men vem denna någon eller vilka dessa några är får vi egent-
ligen inte reda på. Förvisso finns, som tidigare angivits, en uppräkning av personer som ingått 
i arbetsgruppen som tagit fram dokumentet. Men deras egna explicita röster saknas, vilket 
innebär att man som textkonsument inte vet vem det är som säger vad. 
 
En tolkningskandidat säger om detta subjektslösa skrivande att det utgör ett försök att låta 
organisationerna tala. Det är alltså de tämligen abstrakta och kollektivt organiserade organisa-
tionernas röster, huvudmännen, som framträder – utan att för den skull peka ut vilken organi-
sation som säger vad. Man kan således tala om dokumentet som ett försök att uppnå normativ 
konsensus: De tycks överens, och ”pekar med hela handen” mot olika frågeställningar och hur 
de bör lösas. Således kan en rimlig tolkning vara att organisationerna inte endast utgör objekt 
i texten, utan dessutom utgör dokumentets huvudsakliga subjekt. Eller i varje fall den delen av 
organisationerna som verkar inom den interorganisatoriska samverkan. 
 
Men det finns åtminstone ett undantag, och det gäller citatet av Kierkegaard under kapitlet 
Människosyn. Den delen är ”fulladdad” med i första hand första person singularis, det vill 
säga ”jag”. Detta ”jag” tolkar jag i huvudsak syftar på den professionelle som arbetar i klient-
relationer då texten kan sägas utgöra en övergripande, normativ och metodologisk instruktion 
för hur klientarbetet bör bedrivas. 
 

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon 
är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För 
att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör, men först och främst förstå det hon 
förstår. Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mera. Vill jag ändå visa hur mycket 
jag kan så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre 
istället för att hjälpa henne. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och 
därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att härska, utan att vilja tjäna. Kan jag inte 
detta så kan jag heller inte hjälpa någon.129 

 
Detta tolkar jag dock i huvudsak som ett ”falskt” subjekt som i själva verket döljer ett objekt 
eftersom det inte är ”jagets” röst, alltså de i klientrelationer verksamma professionellas röst, 
som talar utan någon annans. Möjligen i syfte att även här verka på objektet medelst diskret 
kontroll, i enlighet med Roine Johanssons teorier. Men en alternativ tolkning kan vara att det 
inte i huvudsak utgör en instruktion ”uppifrån och ned” i någon slags hierarkiskt (in-
                                                 
129 Ibid. (:8). 
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ter)organiserad verksamhet, utan att det möjligen tvärtom tjänar som uttryck för en slags för-
stående inblick i vad som krävs av personalen inom ramen för klientrelationerna. Snarare allt-
så som en signal i motsatt riktning, ”nedifrån och upp”, eller i ”sidled” mellan de berörda or-
ganisationerna. Således kan det ändå utgöra ett slags ”sant” subjekt. 
 
Sammantaget kan sägas att ett explicit subjekt saknas i dokumentet. Detta subjektslösa skri-
vande tolkar jag som ett försök att låta de abstrakta och kollektivt organiserade organisatio-
nerna få tala, utan att man i strävan efter konsensus explicit pekar ut vilken organisation som 
säger vad. Det kan därmed framstå som ett försök att skapa en sammansatt huvudman. Dock 
menar jag att det finns ett ”falskt” explicit subjekt närvarande som döljer ett annat objekt i 
texten, nämligen vid de jag-instanser som utifrån min tolkning pekar på de professionella med 
klientrelationer. Detta menar jag kan utgöra ett försök till diskret normativ kontroll över de 
professionella, samtidigt som det tvärtom kan gestalta en inblick i vad som krävs i det prak-
tiska klientarbetet. 

DISKURSIVA BERÄTTELSER I VERKSAMHETEN 

Utifrån de entiteter som framkommit i tidigare delar av analysen fokuseras här hur dessa an-
vänds i diskursiva berättelser i de olika materialtyperna. Särskild vikt läggs utifrån ”kritiska 
händelser” vid talet om klienterna, deras huvudsakliga process i verksamheten, samt samord-
narnas profession och den interorganisatoriska samverkan. 

Talet om den aktive klienten utifrån frivillighet och motivation… 
Klienten som aktör för sin egen rehabilitering framstår som en av de påtagligaste diskurserna i 
policydokumentet och detta är särskilt framträdande i kapitlen Samordning och samarbete på 
individnivå och Ansvar. Klienten sätts in i huvudrollen med hjälp av tillskrivningen av det 
allmängiltiga begreppet individen (min kursivering): 
 

En förutsättning för att individen ska kunna bli framgångsrik i sin rehabilitering är att insatserna 
kring honom/henne är samordnade och även att konkret samarbete sker när så är befogat. /…/ Det är 
individen själv som ska sätta upp målen för rehabiliteringen. /…/ Det är nödvändigt att ha förtroen-
de för det sätt på vilket den enskilde planerar sin rehabilitering och sätter upp mål i den takt som 
han själv ser är realistiskt.130 
 
Individen har ett grundläggande ansvar att delta i gemensamt planerade insatser på rehabiliterings-
området. Det är angeläget att se individens ansvar som en rättighet och att se individen som kapabel 
att förstå och handla trots sina psykiska symtom eller funktionsnedsättningar. De olika samhällsor-
ganen har skyldighet att ge individen det stöd som han/hon behöver för att kunna ta sitt ansvar.131 

 
 
En tolkningskandidat kan här vara att klientens rehabilitering ses som en mer eller mindre 
framgångsrik karriär, en karriär vars mål klienten förväntas sätta upp utifrån vad klienten ser 
som realistiskt. Detta ska ses som klientens rättighet, och det är de samverkande organisatio-
nernas skyldighet att stötta så att klienten kan ta tillvara denna rättighet. 
 
Därutöver framstår en förutsättning för diskursen om klienten som aktör vara dennes förmåga, 
vilja och lust att vara aktiv. Eller med andra ord: Klientens motivation utgör en grundläggande 
förutsättning för verksamhetens arbetslinje (min kursivering): 
                                                 
130 Ibid. (:10-11). Avsnittet Samordning och samarbete på individnivå. 
131 Ibid. (:14) Avsnittet Ansvar. 
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Insatser för att skapa, stödja och vidmakthålla motivation för rehabilitering är en väsentlig del av re-
habiliteringsarbetet, och åligger samtliga samhällsorgan. Detta måste dock genomföras med stor re-
spekt för den enskildes självbestämmande och integritet.132  
 
Det går inte att överbetona betydelsen av arbete och anställning för människor med funktionsned-
sättning på grund av psykisk ohälsa. Det är nödvändigt att skapa yrkesinriktade utbildningar och trä-
ning, som leder till lönearbete. Yrkesinriktad rehabilitering bör kunna inledas redan på sjukhuset och 
sedan gå över i olika former av skyddade verksamheter som står i kontakt med arbetsmarknaden.133 

 
Således, skulle klientens motivation vackla är det de professionellas uppgift att utföra ett mo-
tivationsarbete för att påverka klienten ”att gå i rätt riktning”, en riktning som skulle kunna 
kallas arbetslinjen. Målet för klientens rehabilitering kan alltså inte se ut hur som helst: ”Be-
tydelsen av arbete och anställning går inte att överbetona”. De samverkande organisationerna 
behöver bidra till att klientens rehabiliteringskarriär i görligaste mån blir en rörelse från 
”sjuk” (= sjukvårdens domäner) till ”arbetsför” (= arbetsmarknadens domäner) och att den 
därför behöver följa vissa rambetingelser, vilka i görligaste mån bidrar till att klienten kan bli 
så ekonomiskt självförsörjande som möjligt. Det framförs att rörelsen bör kunna inledas redan 
inom sjukvårdens domäner, vilket alltså kan vara ett uttryck för att man helst ser att arbetslin-
jen genomsyrar en persons rehabilitering även om denne i vissa avseenden kan kategoriseras 
som ”sjuk”. Men samtidigt inflikas en vansklighet inför motivationsarbetet, vilket vi känner 
igen utifrån Carstens och Börjesson & Palmblad: ”Detta måste dock genomföras med stor 
respekt för den enskildes självbestämmande och integritet”. 
 
I ArbetsDax-broschyren utvecklas beskrivningen av arbetsmetoderna ytterligare något (min 
kursivering):  
 

Deltagandet bygger på frivillighet och motivation. En kartläggning och planering görs utifrån delta-
garens behov och önskemål. /…/ Utifrån kartläggningen, där deltagarens behov, drömmar och fanta-
sier ligger till grund, söker sedan personalen en arbetsplats som är så lik deltagarens önskan som 
möjligt.134 

 
I förhållande till policydokumentet framkommer utöver motivationen alltså ytterligare ett yt-
terst viktigt kriterie i frivilligheten. Vilket kan tolkas som att klienterna kommer till Arbets-
Dax av fri vilja och med motivation att göra bruk av de resurser som i ArbetsDax tappning 
ställs till förfogande för denna fria vilja. Samtidigt som det kan implicera att om motivationen 
inte finns hos klienten, finns heller inte någon anledning att fortsätta inom ArbetsDax efter-
som han/hon sägs vara där av egen fri vilja. Talet om den fria viljan kan alltså användas som 
ett påtryckningsmedel om motivationen tryter, den fria viljan kan i ett slag förvandlas till nå-
got som påminner om tvång… Notera därutöver att klienten omtalas som ”deltagare”, vilket 
kan implicera en person som deltar aktivt i något. Detta är över huvud taget det dominerande 
begreppet för klienterna på operativ nivå i ArbetsDax verksamhet. 
 
Talet om motivation och frivillighet framstår i intervjuer med samordnare som djupt rotad 
inom verksamheten: 
 

Ja, de som inte är motiverade och vill ta ansvar för sin rehabilitering, de passar egentligen inte att 
vara här. Fast det finns ju de som är här ändå. Det är de som inte blir så lyckade efter ett tag, såna 

                                                 
132 Ibid. (:11). 
133 Rehabilitering för personer med psykisk funktionsnedsättning. (1997:13). 
134 ArbetsDax – en verksamhet för personer med psykiska funktionshinder. (:3). 
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som är här under tvång, eller att Försörjningsstöd säger att ”Du måste gå dit annars får du inte peng-
ar” och så där. 

(Samordnare i intervju). 

Jag har under lång tid, i över tio år, jobbat inom skolan. Att få jobba på ArbetsDax var därför mer el-
ler mindre en dröm som gick i uppfyllelse för min del, eftersom det bygger på frivillighet. Jag hade 
länge velat arbeta inom en verksamhet som utgår från det frivilliga. 

(Samordnare i intervju). 

I det första citatet framkommer ett erkännande, vilket kan tolkas som en bekännelse av insat-
sen utifrån Potter: De klienter som inte är motiverade och vill ta ansvar för sin rehabilitering 
passar inte in i verksamheten, ”fast det finns ju de som är här ändå /…/ såna som är här under 
tvång”. Således kan det framstå som att några av de grundläggande kraven för att vara klient 
till ArbetsDax, den fria viljan och den egna motivationen, inte alltid behöver uppfyllas. En 
tolkning av detta kan vara att det finns klienter som mer eller mindre tvingas dit av försörj-
ningsmässiga skäl, i linje med de krav som socialpolitikens aktiverings-/arbetslinje ställer på 
den enskilde. 
 
I det andra citatet ställs kriteriet om frivillighet i kontrast till något annat, något som är ett 
lagstadgat obligatorium, vilket kan tolkas som en vaccinering av insatsen utifrån Potter: ”Jag 
har under lång tid /…/ jobbat inom [den obligatoriska] skolan. Att få jobba på ArbetsDax var 
därför /…/ en dröm som gick i uppfyllelse /…/ eftersom det bygger på frivillighet”. Här ställs 
alltså inte frivilligheten endast i kontrast till en samhällsmoralisk norm, utan till lagstadgade 
regler som alla samhällsmedborgare har att rätta sig efter då obligatorisk skolplikt gäller. In-
nebörden av begreppet frivillighet kan således tolkas som något som är icke obligatoriskt… 
 
Sammantaget kan frivilligheten framstå som relativ i förhållande till några av de samhällsor-
gan som svarar för klienternas försörjning, vilka i huvudsak också utgör de organisationer 
som ArbetsDax har att samverka med och därtill i hög grad är ekonomiskt beroende av. Talet 
om frivillighet och motivation som nödvändiga kriterier att uppfyllas av klienten kan därmed 
framstå något problematiskt i den bemärkelse att det knappast är fråga om vilken fri vilja eller 
motivation som helst, utan den ”rätta” viljan och de ”rätta” valen utifrån aktiverings-
/arbetslinjens moral. Något som dock i huvudsak tycks förmedlas implicit inom verksamheten 
då förled som ”rätt” eller andra indikationer i samma riktning saknas i beskrivningarna. Istäl-
let vore det som om det ”rätta” vore något självklart som var och en borde inse. 
 
En liknande tolkning kan göras vid följande citat: 
 

Det handlar ju om kontinuitet. Att man inte har nån tidsbegränsning här utan tar det tre år så tar det 
tre år, och tar det två månader… Att vi försöker att varje person ska få gå igenom den här processen i 
sin egen takt. Och det låter tjusigare än det är på sätt och vis, för vi har ju alltid försäkringskassan 
och de uppdragsgivare som finns runtomkring som är med och bestämmer takten. /…/ Ibland kan 
försäkringskassan, som myndighet, trycka på och säga ”Går det inte fortare än så här?”. ”Nej”, säger 
jag då, ”det gör det inte”. Det är ju de som står för försörjningen, så det är ju ofta de som står för 
kraven. 

(Samordnare i intervju). 

Ett tolkningsförslag säger att här framträder ånyo en bekännelse utifrån Potters metodologi: 
”Och det låter tjusigare än det är /…/, för vi har ju alltid försäkringskassan och de uppdrags-
givarna runt omkring som är med och bestämmer takten /…/, det är ju ofta de som står för 
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kraven”. Betalningsmakten ställs således i fokus när klienternas rehabiliteringstakt diskuteras, 
och det blir samordnarens uppgift att försöka balansera klientens vilja och motivation mot 
kraven som kommer från denna betalningsmakt. 
 
Bakom orden i ArbetsDax-broschyren ser det alltså ut att kunna dölja sig relationer och me-
kanismer som kan inverka på hur begreppen frivillighet och motivation kan tolkas och tilläm-
pas. Det framstår som att det finns organisatoriska intressenter som har intresse av att påverka 
rehabiliteringstakten, intressenter som utgör betalningsmakten inte endast gentemot klienterna 
utan också gentemot ArbetsDax som verksamhet och samordnaren som profession. Därutöver 
sägs det i ArbetsDax-broschyren att klientens behov, drömmar och fantasier ska ligga till 
grund för en kartläggning. I intervju med samordnare framkommer en något annan version av 
arbetsmetoderna. Eller annorlunda uttryckt, även här kommer en bekännelse av vad som se-
dan kan hända när väl behoven, drömmarna och fantasierna är uttalade (min kursivering): 
 

Att realitetsanpassa för personerna, de önskemål de har när de kommer för att det finns en verklig-
het som de ska ut till och vi vinner ingenting på att sitta och måla små slott och så vidare. Utan att 
hjälpa dem att faktiskt se verkligheten och lära dem hantera det. 

(Samordnare i intervju). 

En komponent i arbetsmetoderna består således i talet om realitetsanpassning. Vilket kan 
implicera ett arbete som syftar till att rikta in klientens vilja, motivation och därmed rehabili-
teringskarriär på ”rätt spår”, utifrån rambetingelser för förmågan som psykiska funktionshin-
der och utifrån olika krav och förväntningar från arbetslinjen.  
 
Sammantaget kan talet om klienten som aktör framstå som grundläggande för den interorgani-
satoriska samverkan. En aktörsroll som framställs som en rättighet som de samverkande or-
ganisationerna har en skyldighet att stödja. En förutsättning för klienten som aktör är dock att 
vederbörande är motiverad till en rehabiliteringskarriär som står i enlighet med arbetslinjen, 
och gör den inte det blir det de professionellas uppgift att utföra ett realitetsanpassande moti-
vationsarbete gentemot klienten. Detta kan stå i kontrast till talet om frivillighet inom Arbets-
Dax då riktningen för frivilligheten, såväl som motivationen, inte kan peka vart som helst: Det 
är arbetslinjens riktning som gäller. 
 
Tongångarna tycks oss bekanta, då vi känner igen dem hos Börjesson & Palmblad tidigare i 
framställningen: Institutionens vilja att frammana en aktiv klient med en manifest vilja. En 
vilja som i bästa fall är tillräckligt stark för att kunna lyfta bort eventuella hinder för förmå-
gan. Därför framstår neutrala tillskrivningar för klienten som exempelvis ”individ” och ”per-
son” i citaten ovan som tämligen självklara, då tillskrivningar som exempelvis ”patient”, 
”brukare” och liknande passiviserande tillskrivningar lätt skulle bidra till en smått absurd re-
torik: En individ kanske kan ta ansvar för sin rehabilitering, men kan en klient eller patient 
det? 
 
Men man ska göra mer än att frammana vilja – man ska också se till att klienten har den ”rät-
ta” viljan i form av den ”realitetsanpassade” viljan. En vilja som också kan beskrivas som en 
(fri)villighet utan förled, en villighet att endast följa och göra det som bedöms moraliskt ”rätt” 
i enlighet med verksamhetsintressenternas önskningar. Önskningar som står i linje med och 
utgår från arbetslinjen. Men samtidigt betonas respekten för klientens självbestämmande och 
integritet, vilket kan aktualisera risken att i motivationsarbetet kränka klienten och därför det 
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nödvändiga i att sträva efter en trygg och tillitsfull samtalsatmosfär där det moraliskt ”rätta” 
kan implementeras implicit. 

…och i samtal med klient 
Vi ska nu utifrån en observation av ett möte mellan klient och samordnare belysa hur motiva-
tionsarbetet kan gå till, i syfte att fördjupa förståelsen något för hur frågor som motivation, 
frivillighet och realitetsanpassning kan hanteras av samordnarna i samtal med klienterna. 
Därmed dras även bakomliggande mekanismer och relationer in i analysen. Man kan således 
säga att vi i hög grad närmar oss verksamhetens kärnverksamhet, den vari samordnarens me-
todologi i motivationsarbetet står i fokus. 
 
I inledningen av mötet anger klienten att hon upplever en press från försäkringskassans sida 
att påbörja den arbetsträning som ArbetsDax kan erbjuda henne (citat I nedan). I slutet av 
mötet har detta omvandlats till något som kan te sig som hennes egen vilja (citat II): 
 

I: De är på mig hela tiden! [Handläggaren] på försäkringskassan säger att det är bättre att jag börjar 
med nåt. Ja, jag får göra det men jag vet inte om jag klarar av det. Bara för att jag känner mig tving-
ad.  
 
II: Jag tänker på om jag kommer att klara det och så, men att det går väl förhoppningsvis. Det ska gå, 
så ska jag säga. Jag vill ju det själv också. Faktiskt. Att få ett normalt liv i stället för å bara sitta 
hemma å glo… 

(Klient i möte med samordnare). 

 
Låt oss titta närmare på något av det som sker mellan citat I och II: Utsagan om tvång och 
tvivel kring den egna förmågan har förbytts i en utsaga om egen vilja och en tydlig ambition 
om att överkomma eventuella hinder. Här ser det således ånyo ut som något vi känner igen 
utifrån Börjesson & Palmblad samt Carstens, då något ser ut att ha hänt med klientens vilja 
under samtalet. Låt oss därför granska samordnarens samtalsmetodologi lite närmare! 
 
Samordnaren bemöter den första utsagan med något som kan sammanfattas som en retorisk 
samtalsstrategi i tre delar: 1) Skapa trygghet/mildra oro genom att avdramatisera och tydlig-
göra kommande händelser; 2) Bidra till att etablera en dialektisk identitetskonstruktion inför 
arbetsträningen som utgår dels från klientens behov och dels från klienten som en resurs på 
arbetsplatsen; samt 3) Motivera med hjälp av metaforer klienten att våga möta det obekanta. 
 
Avdramatisering och tydliggörande (1) sker genom att samordnaren beskriver hur proceduren 
kommer att se ut för det som kommer att hända efter mötet: Samordnaren letar utifrån klien-
tens önskemål efter passande arbetsplats; arbetsgivaren på denna arbetsplats tackar förhopp-
ningsvis ja; ett studiebesök bokas in på arbetsplatsen där arbetsgivare, klient och ArbetsDax-
personalen kan träffas; därefter bestämmer man tillsammans en passande tidpunkt då klienten 
eventuellt kan påbörja sin arbetsträning. Samordnaren talar också om för klienten att hon 
kommer att kontakta ”den som är chef” och att vederbörande sedan ska få möjlighet att för-
ankra beslut om arbetsträningen i den arbetsgrupp som blir aktuell för klienten på arbetsplat-
sen. På så vis kan man se det som att samordnaren förmedlar en bild av samverkan med ar-
betsgivaren som initieras redan i detta skede av processen, då arbetsgivaren i någon mån för-
väntas prata med de anställda om förutsättningarna för arbetsträningen. Detta kan implicera en 
trygghetsskapande effekt för klienten, då vederbörande inte behöver komma som en fullkom-
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lig främling till arbetsplatsen. Sammantaget tycks denna del av metoden syfta till att mildra 
eventuell oro hos klienten. 
 
Bidra till att etablera en dialektisk identitetskonstruktion inför arbetsträningen (2) åstad-
kommer samordnaren genom att förmå klienten att ändra fokus – från fokus på nervositet in-
för att komma till och vara på arbetsplatsen, till fokus på klienten och hur arbetsplatsen kan 
tillgodose klientens behov: 
 

Det ska vara meningsfullt för dig. Att du känner att du har en plats där, att du gör en uppgift eller fle-
ra uppgifter utifrån vad du orkar och så där. /…/ Detta är bara för dig, att du ska kunna få stimulans! 
(Samordnare i möte med klient). 

 
Tilltalet sker direkt. Det är till klientens ”du” som samordnaren talar och det är detta ”du” 
som ska uppleva något meningsfullt och få stimulans, ha en plats och göra en uppgift utifrån 
vad den egna orken, det vill säga förmågan, tillåter. Utifrån Potters metodologi kan detta där-
för tolkas som att klienten i denna samtalssekvens utgör huvudmannen, då det i och med ”du” 
framställs som något som berör klienten personligen, och att samordnaren inledningsvis i 
samtalet bevakar klientens intresse i en för klienten utsatt position ute på arbetsplatsen. 
 
Samtalet övergår sedan alltmer till klientens roll på arbetsplatsen, och därmed syftet med ar-
betsträningen, som anges vara av en dialektisk art då inte endast klientens behov av menings-
fullhet och stimulans står i fokus utan också arbetsgivarens resursbehov (eller/och klientens 
uppfattning om sig själv som en generell resurs för andra): 
 

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

(Samordnare i möte med klient). 

Utifrån Potters metodologi skulle en tolkning kunna vara att i just denna sekvens av samtalet 
sker ett skifte av huvudman: I första meningen talar samordnaren fortfarande med klientens 
”du” som huvudman, för att i den efterföljande meningen ha ett arbetsmarknadsperspektiv 
som huvudman då klienten ska ses som en resurs på en arbetsplats. Detta kan implicera en 
transformation av klientidentiteten då den passiva klienten ersätts av en aktiv klient i rörelse 
från psykvården till den öppna arbetsmarknaden.  
 
I samtalet tillämpar samordnaren avslutningsvis motivationsmetaforer (3). Inledningsvis an-
vänds en påfyllningsmetafor, där arbetsträningen kan innebära att klienten får ”påfyllning” av 
positiva känslor: 
 

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

(Samordnare i möte med klient). 

Utifrån Potters metodologi kan en tolkning vara att samordnaren här pratar med huvudman-
nens, det vill säga klientens, intresse för ögonen: Arbetsträningen ska vara ett sätt att testa 
klientens förmåga, och testen ska uppenbarligen leda till påfyllning av såväl lust som glädje – 
något som ska leda klientens rehabilitering framåt. Och detta ska uppenbarligen ske utan att 
klienten ska behöva prestera något, som om det vore en gåva utan krav på motprestation – en 
påfyllning. Utifrån Börjesson & Palmblad samt Carstens kan en tolkning vara att det som 
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samordnaren orienterar samtalet emot är att hinder för förmågan ska kunna lyftas bort genom 
att klienten i allt högre grad får påfyllning av den ”rätta” viljan på arbetsplatsen. På så sätt 
leds rehabiliteringen framåt, vilket är det samma som att i allt högre grad uppfylla arbetslin-
jens krav och förväntningar. 
 
I en efterföljande intervju utvecklar samordnaren sin syn på bruket av påfyllningsmetaforen: 

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

(Samordnare i intervju). 

Här kan man säga att motivationsmetoden framställs i en naturvetenskaplig metafor där män-
niskan framställs som en bägare som kan fyllas på med ett känslomässigt innehåll.135 Ut-
gångspunkten torde vara att klientbägaren för tillfället är relativt tom och därför behöver fyl-
las på med ett innehåll utifrån. Innehållet som ska tillföras bägaren utgörs av positiva känslor 
och tankar i form av lust, kreativitet, glädje och hoppfullhet. Och detta innehåll kommer ut-
ifrån – exempelvis i arbetsträning eller i samtal med samordnaren. När påfyllningen väl är 
genomförd ska uppenbarligen någonting hända med klienten då resultatet utgörs av lössläppta 
energier, en känsla av frihet och en ökad förmåga att våga anstränga sig.  
 
Ansluts detta till vad vi tidigare har sett hos Börjesson & Palmblad samt Carstens framstår 
den retoriska kopplingen mellan arbetslinjens önskningar om ett moraliskt korrekt beteende 
hos klienten och den känsla som detta beteende uppenbarligen ska ge klienten som uppenbar: 
Arbete ger individen lycka, arbete ger individen frihet. 
 
Vid ett senare tillfälle i samtalet återkommer samordnaren till att våga. Denna gång att våga 
genom att ha utmaningar, vilket illustreras med en utmanings- och belöningsmetafor. Nu an-
vänder dock inte samordnaren endast ord, utan ritar en figur på ett papper: 

 
 

 
Samordnaren klär figuren i ord på följande vis: 
 

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

 
                                                 
135 Se vidare om detta i Lakoff, G. & Johnson, M. (1980:25-32). Metaphores We Live By. Chicago: The Univer-
sity of Chicago Press. 

C 
B 

Figur ritad av samordnare i möte med klient 

A 
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Metaforen innehåller tre områden där område A är utgångspunkten som representerar ”det 
man alltid gör och det är samma hela tiden” och utgör nuläget för klienten enligt samordna-
ren. Område A framställs alltså som något som är enahanda, för att inte säga tråkigt och out-
vecklande. För att om möjligt få större möjligheter i livet behöver klienten närma sig det 
okända området B – vilket exempelvis skulle kunna omfatta arbetsträning – för att i en för-
längning möjligen nå område C – vilket skulle kunna omfatta en anställning, självförsörjning 
och ett ”normalt liv”. Genom att våga kan klienten således ”växla till” sig fler möjligheter i 
livet, att våga utgör kostnaden för belöningen. Och det som ska vågas är den gränsöverskri-
dande rörelsen från ett område till ett annat. Även denna metafor kan således härledas till en 
naturvetenskaplig diskurs, då rörelsen beskrivs som något som utspelar sig i en till synes fy-
sisk terräng (vilket förstärks av att metaforen illustreras bildmässigt av samordnaren). 
 
Utifrån Potter kan det vara relevant att notera att samordnaren här har släppt taget om den 
tidigare huvudmannen. Nu är det inte längre klienten utan ett opersonligt subjekt, ett generali-
serat kollektivt ”man” som vederbörande berättar om. Ansluts metaforen till Börjesson & 
Palmblad samt Carstens och till arbetslinjens önskningar om ett moraliskt korrekt beteende 
hos klienten kan det retoriska budskapet framstå som uppenbart: Att inte arbeta är att ha trå-
kigt, att arbeta däremot medför ett mera spännande och händelserikt liv. Men notera att detta 
är vad som framställs implicit, att det moraliskt korrekta aldrig uttalas och det förstärks av det 
opersonliga subjektet i utsagan. Vi kan här måhända ana det vanskliga projektet som samord-
naren har framför sig, då alltför tydliga och därmed explicita krav på moralisk korrekthet ris-
kerar att haverera klientens identitetsbygge inför närmandet till arbetsmarknaden. 
 
Då klientens andra utsaga (citat II ovan) snart följer efter denna sekvens i samtalet, kan man 
sammantaget möjligen säga att transformeringen från en utsaga om betalningsmaktens tvång 
och tveksamhet över den egna förmågan till klientens ”rätta” vilja har gått över de tre motiva-
tionsfaserna trygghetsskapande, konstruktion av en dialektisk arbetsträningsidentitet, samt 
utmanings- och belöningsmetaforer för att våga möta det obekanta. 
 
Sammantaget framträder en tolkningskandidat för att begrepp som frivillighet och motivation 
inte alltid är något som klienterna kommer till ArbetsDax med som om det vore något oprob-
lematiskt. Tvärtom kan det behöva bli en produkt av en med samordnaren gemensam kon-
struktionsprocess i en diskursiv praktik. Således kan samordnarens samtalsmässiga insats sä-
gas bestå i att med språket som huvudsakligt redskap transformera betalningsmaktens tvång 
och klientens tvivel över den egna förmågan till en enligt samma makt korrekt framtida social 
handling hos klienten – i riktning mot arbetsmarknaden och egen försörjning. Således ungefär 
i linje med Roine Johanssons teori om gräsrotsbyråkratens arbete i klientrelationen, eller Bör-
jesson & Palmblads samt Carstens studier av välfärdsarbetares motivationsarbete, även om 
samordnarens samtalsmetodik kring talet om motivation sannolikt gränsar till exempelvis 
kuratorns eller psykologens professionella samtal. Exempel på denna metodik har blottlagts 
ovan och kan sägas bestå i en retorisk strategi i tre etapper: 1) Skapa trygghet/mildra oro; 2) 
Etablera en dialektisk identitetskonstruktion som bygger på klientens behov och dennes syn 
på sig själv som en resurs för andra; samt 3) Motivera klienten med hjälp av påfyllnings-, ut-
manings- och belöningsmetaforer att våga möta det obekanta. 

Talet om den begränsade klienten som psykiskt funktionshindrad 
Som tidigare angivits är repertoaren av administrativt kategoriserande/passiviserande begrepp 
för klienten av betydande storlek i policydokumentet. En stor del av dessa utgörs av begrepp 
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som psykiskt funktionshinder, psykisk funktionsnedsättning eller psykiskt störd – vilka samtli-
ga enligt min tolkning inrymmer en outtalad referens till någon form av normalitet i syfte att 
peka på att klienterna avviker från denna. Eller annorlunda uttryckt: Begreppen refererar till 
vissa specifika hinder för klientens förmågan. 
 
Jag stannar därför upp här och vänder mig till andra delar av det empiriska materialet, med en 
fokusering på synen på klienterna i ArbetsDax verksamhet. Avstampet sker utifrån den 
broschyr som ArbetsDax använder sig av för att informera presumtiva klienter om verksam-
heten (dokument C), varefter andra materialtyper dras in i analysen. 
 
Till skillnad från policydokumentet utgörs ArbetsDax-broschyren endast av till synes oprob-
lematiska premisser för vad som gäller inom verksamheten, och detta omfattar även klient-
konstruktionen. I broschyren används i huvudsak ett begrepp för klientens begränsade förmå-
ga: ”Personer med psykiska funktionshinder”. 
 
I andra delar av empirin framträder dock en betydligt större komplexitet kring den passivise-
rande/begränsande delen av klientkonstruktionen. Detta framkommer exempelvis vid inter-
vjuer med en del personer som tidigare varit klienter till ArbetsDax: 
 

Mina nerver, eller nacken, har ju fått sig några ordentliga törnar och… Jag har ju hållt på med 
/…/ diverse sporter då, och, eh, har slagit omkull ett par gånger. /…/ Och sen en bilolycka då, 
som inte var så väldans våldsam men det var ändå så pass att mitt liv blev egentligen mer eller 
mindre förstört. /…/ Jag är ju inte psykiskt sjuk, och så där, tyckte jag. /…/ Det var mycket eko-
nomin som förstörde allting för att… Man måste leva, och det fanns inget… Man kan ju inte 
leva på luft. Jag var inte berättigad till socialbidrag. Jag var inte berättigad till, eh, att bli sjuk-
skriven för läkaren tyckte inte att jag var tillräckligt sjuk, och arbetsförmedlingen /…/ stämpel-
dagarna höll på att ta slut. Så att jag stod faktiskt utanför det här skyddsnätet som vi har. /…/ Så 
det var en desperat handling att gå till ArbetsDax. 
(Tidigare klient i intervju). 
 
Jag tillhörde alltså de utbrända människorna med panikångest, och det, det är min diagnos då. 
/…/ När man får en sån här smäll, som panikångest å utbrändhet å mår psykiskt jäkligt dåligt, 
har jag upplevt, man tappar, jag upplevde att jag tappade alltså enormt mycket, ehh… Man fick 
börja om med livet från noll igen, va. /…/ Två hjärtinfarkter åkte jag på /.../, lam i vänstersidan, 
ansiktet hängde ju så här då… Jag hade ingen kraft. /…/ Jag hade ingen kraft i högerarmen.  /…/ 
Nej, de kom inte på sjukdomsbilden. /…/ Ja, jag hade ju dålig hals hela tiden, ”storrökarhals”, sa 
läkarna varje gång. Jag har rökt en cigarett i mitt liv, va. Tjyvrökt och sen fick jag stryk. /…/ Så 
det var inget fel på halsen. /…/ Sjukvården kom inte på det här och jag orkade alltså inte att job-
ba, /…/ och då ströp, rätt som det var, så, så ströp alltså sjukkassan… Jag hade en bra nivå på 
sjukpenningen. /…/ Så ströp de den så att jag knappt tjäna nånting. /…/ När jag kopplades till 
ArbetsDax, när jag var där första gången, då sa jag, jag visste ju inte vad det där handlade om. 
Men, jag vill ju komma vidare på nåt vänster. /…/ Jag tyckte att [ArbetsDax] var jättebra. Men, 
alltså… Om vi förutsätter att det inte skulle handla om mig, alltså om jag hade vart en vanlig 
människa med kontaktsvårigheter, alltså /…/, om jag hade vart en annan, då hoppas ju jag att de 
ställer upp på ett annat sätt med dem, va. 
(Tidigare klient i intervju). 
 

Utifrån dessa båda intervjuer framkommer således en komplexitet kring motiven för klienter-
na att delta i ArbetsDax verksamhet. Förvisso kan en rimlig tolkning vara att båda mådde 
psykiskt dåligt, men det framträder också andra bakomliggande faktorer såsom exempelvis 
fysiska åkommor och försörjningsproblem. Därutöver kan man tolka in en viss tvekan hos 
dem båda om verksamheten egentligen var till för dem, det vill säga att de ger uttryck för en 
tvekan inför klientkonstruktionen som psykiskt funktionshindrad: ”Jag är ju inte psykiskt 
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sjuk, och så där, tyckte jag” och ”om vi förutsätter att det inte skulle handla om mig, alltså om 
jag hade vart en vanlig människa med kontaktsvårigheter, alltså om jag hade vart en annan”. 
 
Detta skulle å andra sidan kunna tolkas som en ”forskareffekt” då klienternas utsagor fram-
kommer i en intervjusituation och därför mer orienterar sig mot det sammanhanget och hur de 
vill presentera sig där än mot upplevelsen av ArbetsDax. Men även i intervjuer med samord-
nare inom ArbetsDax problematiseras klientkonstruktionen på ett snarlikt vis: 
 

Det är svårt att få människor att acceptera kanske att man har ett psykiskt funktionshinder, och 
vad är ett psykiskt funktionshinder? /…/ Många människor som kanske sitter här, /…/ de säger 
när vi säger att vi jobbar med människor med psykiska funktionshinder ”Ja, men förstår du, jag 
sitter här för att jag har ju en gammal yrkesskada i armen också”. Så det handlar ju också om re-
alitetsanpassning, /…/ och då kommer det ofta fram att när man är hemma en längre tid så är det 
inte bara armen som är besväret utan det är rädsla för att vara ute bland folk och att man duger 
och behövs. Så att, ja, man måste känna att ”det här passar in på mig också”. Men det låter så 
hårt att man har ett psykiskt funktionshinder. 
(Samordnare i intervju). 
 
[Klienterna] kan ha alla sorters problem. Allt från att bara ha skiljt sig och går igenom en livskris 
eller förlorat en anhörig, eller nånting sådant, till att man har varit sjuk mer eller mindre hela sitt 
liv i tyngre psykossjukdomar. Vi jobbar ju med hela skalan. 
(Samordnare i intervju). 
 

Även här framkommer således fysiska åkommor, men även exempelvis sociala faktorer. Det 
hela kokar ned till ett erkännande om att ”vi jobbar ju med hela skalan”. Dock finns en passus 
av särskilt intresse i ”så det handlar ju också om realitetsanpassning”. Detta kan indikera 
samordnarens syn på klienten då den förre kan behöva medvetandegöra den senare om att det 
psykiska funktionshindret ”verkligen finns”, och detta kan således utgöra en del av samordna-
rens arbetsuppgifter. Det vill säga att samordnaren har ett intresse av att konstruera klienten 
utifrån kriteriet psykiskt funktionshindrad, och därmed framställa identiteten som psykiskt 
funktionshindrad. En identitet som klienten å sin sida behöver acceptera, i varje fall i någon 
mån, för att över huvud taget kunna ta del av de resurser som ArbetsDax har att erbjuda. Samt 
som, inte minst, utgör ett kriterie för samordnarnas profession. 
 
Problematiseringen av klientkonstruktionen fortsätter i intervjun med representanterna i den 
interorganisatoriska styrgruppen för ArbetsDax: 
 

Kommunens representant: ”Jag kan tänka mig de här med utmattningsdepressioner, att är det ett 
psykiskt funktionshinder? Det kan jag tänka mig, att det finns en osäkerhet i den gruppen. Och 
min bild är också att ’Herre gud, har jag rätt till nånting i hela världen? Att det liksom går lite 
grann hand-i-hand det där, den problematik man har då.” 
Psykiatrins representant: ”Mm, förnekandet…” 
Kommunens representant: ”Ja, precis. Och att det är en jättesvår definition, tycker jag, vad hand-
lar det om egentligen? För det finns ju många olika anledningar till att…” 
Psykiatrins representant: ”Det är ju också det här med att man har ’gått in i väggen’. Det är lite 
accepterat uttryck då. Att det är mycket bättre att man får säga det än att man mår psykiskt dåligt 
eller nånting, att man ändå inte kan se att det beror på att man är en skör person. Mår man dåligt 
är det liksom så bra att säga att man har gått in i väggen, för det är ju modernt nu, det ligger i ti-
den.” 
Kommunens representant: ”[…] Och det är ju viktigt, men det är ju inte ett problem för oss på 
bordet här utan det faller på [klienten]. Det här att är de osäkra, att ’har jag rätt till det här’ el-
ler… Det är ju jätteviktigt.” 
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Pykiatrins representant: ”Det man bör tänka på nu, det är ju det här ordet ’funktionshinder’136 
som är så på tapeten. ’Jag har väl inga funktionshinder, jag mår ju dåligt!’ […] Att man har svårt 
att ta till sig att det är just DET man har! Men, det kan man få förklara för deltagaren ibland. ’Är 
det så att du inte kan göra det här för att du mår dåligt, då ÄR det ett funktionshinder för dig’. 
Att få ihop de där bitarna.” 
Försäkringskassans representant: ”Det är språkbruket mycket som…” 
Psykiatrins representant: ”Ja, att förklara det här med funktionshinder.” 
(Den interorganisatoriska styrgruppen för ArbetsDax i intervju). 

 
Problematiken förstärks av styrgruppens resonemang kring den osäkerhet som kan råda om 
exempelvis ”utbrända” personers uppfattning om sig själva i relation till kategorin psykiskt 
funktionshindrade. Av särskilt intresse kan här vara de olika representanternas samtalsmässi-
ga förhandling om en gemensam hållning i frågan, samtidigt som åtminstone två olika diskur-
ser blottläggs: 
 

1) I uttalandet av psykiatrins representant framstår föga tvivel om kategorin psykiskt 
funktionshindrade och vad ett funktionshinder är. Istället handlar det om att klienter-
nas attityd till begreppet kan behöva påverkas: Från förnekelse, via övergångsbegrep-
pet ”utbrändhet” eller formuleringen ”jag mår dåligt” till att landa i en acceptans av 
det uppenbarligen mera realitetsmässiga begreppet psykiska funktionshinder (och 
därmed identiteten som psykiskt funktionshindrad). Möjligen kan man således hävda 
att uttalandet kan peka på ett ännu rigidare förhållningssätt till klientkonstruktionen än 
vad samordnarna gett prov på: Här handlar det inte i förstone om att medvetandegöra 
det psykiska funktionshindret, utan här rör det som sig om att få klienten att erkänna 
något som denne känt till men förnekat. Utifrån Potter är min tolkning att fotfästet är 
starkt, då det är den psykiatriska professionen och institutionen som är huvudmannen i 
utsagorna och klienten har att fullt ut foga sig i huvudmannens syn på denne. 

 
2) Kommunens representant betonar en annan aspekt i och med att klienten accepterar 

begreppet/identiteten, då denne därigenom kan få tillgång till de resurser som Arbets-
Dax förfogar över. Implikation: Klientens acceptans av klientkonstruktionen psykisk 
funktionshindrad kvalificerar denne till erhållande av för honom/henne nödvändiga re-
surser. Överlag är utsagorna från kommunens representant av mer tvekande och efter-
tänksam natur, då vederbörande i högre utsträckning orienterar sig mot klientens sub-
jekt: ”Det kan jag tänka mig, att det finns en osäkerhet i den gruppen /…/ vad handlar 
det om egentligen? För det finns ju många olika anledningar till att…”. Fotfästet är 
svagare, eftersom huvudmannen i utsagorna snarare utgörs av klienten än av de pro-
fessionella. 

 
Sammantaget kan man säga att de i formella dokument till synes oproblematiska administra-
tivt kategoriserande begreppen för klienterna som exempelvis personer med psykiska funk-
tionshinder, psykisk funktionsnedsättning eller psykisk störning i andra delar av empirin 
framstår som det motsatta. Utifrån intervjuer med tidigare klienter och samordnare framträder 
förvisso någon form av psykisk ohälsa som en bakomliggande faktor till klientkonstruktionen, 
men därtill kommer även fysiska åkommor och sociala eller ekonomiska problem. En del av 
samordnarnas uppgift ser då ut att åter handla om realitetsanpassning, vilket i det här sam-
manhanget syftar till att medvetandegöra klienten angående det psykiska funktionshindret. 
Detta framkommer även i intervju med styrgruppen, där psykiatrins representant pratar om att 
                                                 
136 Här utgår jag från att psykiatrins representant av konsistensskäl gör en felsägning, med utgångspunkt från vad 
vederbörande säger i övriga delar av citatet. Det är inte begreppet funktionshinder hon syftar på, utan utbrändhet. 
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klienten ska erkänna det psykiska funktionshindret. I samma intervju framträder dock en an-
nan diskurs genom kommunens representant, då vederbörande fokuserar på de resurser som 
ställs till klientens förfogande om vederbörande godtar det psykiska funktionshindret som 
klientidentitet. 
 
Utifrån detta, och utifrån vad som tidigare framkommit om samordnarens metodik i motiva-
tionsarbetet med klienterna, menar jag att samordnarnas huvudsakliga retoriska arbetsuppgift 
består i att först konstruera den passive/begränsade ”psykiskt funktionshindrade” klienten för 
att därefter sträva efter att, i enlighet med arbetslinjens premisser för verksamheten, konstrue-
ra den aktive klienten i ”individen”, ”personen” eller ”deltagaren”. Detta görs inledningsvis 
genom att reducera klientens egenskaper till ett för verksamheten passande format, vilket 
enligt verksamhetsbeskrivningen ska kretsa kring en passiviserad/begränsad förmåga i det 
psykiska funktionshindret. Ett psykiskt funktionshinder som kan sägas utgöra ett väsentligt 
grundkriterie för existensen av professionen: Lyckas inte tillskrivningen och den identitets-
mässiga acceptansen i någon mån hos klienten, kan inte denne längre vara aktuell för insatser 
inom ArbetsDax eftersom ”råmaterialet” inte finns för handen. Samtidigt framkommer något 
försiktigare utsagor, som sätter fingret på det nödvändiga i att gå varsamt fram för att inte 
riskera klientens identitetskonstruktion.  

Talet om klientens process: Rehabilitering, restauration och människosyn 
En något subtil diskurs i policydokumentet, vilken kan vara lätt att förbise och kanske just 
därför också är särskilt kraftfull, framträder i och med den generella användningen av begrep-
pet rehabilitering137för att beskriva klientens och därmed verksamhetens huvudsakliga pro-
cess. I en fotnot framkommer att ”med begreppet rehabilitering avses i detta dokument även 
habilitering138”. Två snarlika begrepp, som dock kan inrymma något olika innebörder. Men 
ändå undertrycks alltså det ena utan någon explicit förklaring till förmån för det andra. En 
rimlig tolkningskandidat kan vara att vilket av begreppen som har blivit det tongivande knap-
past har skett slumpvist, utan tvärtom utgör en del av en retorisk strategi. Eller, om man så 
vill, ett uttryck för ontologisk gerrymendering då förleden ”re” kan implicera något – en för-
måga eller en funktion – som ska återställas till sitt ursprungliga skick snarare än att detta 
något ska nyutvecklas. Möjligen med en inneboende förhoppning eller förvissning om att ti-
den för att återställa en funktion är kortare än för att utveckla en ny. 
 
Därutöver, i ArbetsDax-broschyren skriver man att ”verksamheten ska erbjuda målgruppen 
psykiskt funktionshindrade en högre livskvalitet, restaurering139 av självkänslan”. Åter ett re-
förled således, och alltså något som ska återställas till ursprungligt skick. 
 
Vänder jag mig istället till måldokumentet för kommunens socialpsykiatri (dokument B) an-
vänds också där endast rehabilitering av de två begreppen, och det i en instans under avsnittet 
Den enskilde ska uppleva att hon/han har meningsfull sysselsättning: ”Socialpsykiatrin ska 
samarbeta med andra myndigheter för att erbjuda en samordnad rehabilitering”.140 
 

                                                 
137 Rehabilitering = Återställande av förlorad funktion. (Nationalencyklopedin). 
138 Habilitering = Utveckling av ny förmåga. (Nationalencyklopedin). 
139 Restauration = Att återställa något i ursprungligt skick (Nationalencyklopedin). 
140 Måldokument för socialpsykiatrin i Eskilstuna kommun. Vuxennämndens och Torshälla Stads nämnds verk-
samhet för människor med psykiska funktionshinder under perioden 2001-2005. (:3). 
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En sammantagen tolkning av begreppet rehabilitering kan dels utifrån tidigare avsnitt vara att 
det utgör ett starkt incitament för arbetslinjen, så pass starkt att det uppmanas tränga in i sjuk-
vårdens domäner, och dels kan det implicera en människosyn med fokus på återställande av 
tidigare förlorad funktion. Möjligen kan man med detta mena att begreppet inrymmer ett 
normalitetsantagande, då att vara arbetsför utifrån arbetslinjens förväntningar anses som ett 
normaltillstånd och ett tillstånd som klienterna på ett för vissa uppenbarligen paradoxalt vis 
ska återkomma till oavsett om de tidigare har varit verksamma på arbetsmarknaden eller ej. 
 
Utifrån en sådan tolkning kan det vara av ett visst intresse att granska avsnittet Människosyn i 
policydokumentet: 
 

En människosyn kan vara mer eller mindre intuitiv, mer eller mindre medveten. Därför kan be-
greppet människosyn vara svårt att avgränsa från t ex begreppet människovärde och från vår 
livsåskådning i stort. Människosyn kan – förenklat uttryckt – sägas vara en syntes av intryck 
förmedlade via förebilder, uppfostran, kunskaper, personlighetsdrag, möten med andra och rå-
dande värderingar i samhället. Denna syntes om människosyn återkommer som utgångspunkter 
för ställningstaganden i många fall i det praktiska livet. Människosynen är inte heller statisk, 
utan kan utvecklas och fördjupas med tiden. /…/ Två huvudtyper av människosyn ställs ofta mot 
varandra. Den naturvetenskapliga människosynen. Här betonas människans biologiska natur, 
den genetiska kodens och de kemiska processernas roll i människan, hur människans beteende 
bestäms av hennes genetiska ursprung, av barndomsupplevelser och betingning. Människans 
funktion och förmåga att fungera i olika sammanhang är avgörande för vår värdering av henne. 
Den humanistiska människosynen. Här betonas människans egenvärde och autonomi, hennes 
frihet och ansvar, hennes skapande och reflekterande förmåga. Vår värdering av människan är 
inte beroende av hennes funktionsförmåga utan till det faktum att hon är människa; Människo-
värdet är lika för alla. 
 
Det behövs inslag från båda dessa människosyner i rehabilitering. Att integrera dem blir en vik-
tig uppgift. Vissa delar av den humanistiska människosynen är speciellt grundläggande i rehabi-
literingssammanhang: 
- Respekt för individens självbestämmande och integritet 
- Respekt för varandras olikheter i tänkande och handlande 
- Alla individer har möjlighet att utvecklas 
- Människovärdet är lika för alla. Alla individer har rätt till respekt och acceptans för sina 

specifika behov.141 
 
I policydokumentet problematiseras således vad man kan kalla de naturvetenskapliga diskur-
serna, med psykoanalytiska och behavioristiska inslag (barndomsupplevelser, betingning), 
och de humanistiska diskurserna i anknytning till rehabiliteringsverksamheten. Man tar ställ-
ning för att det är en viktig uppgift att integrera dem med varandra. I synnerhet framställs de 
senast uppräknade punkterna, kännetecknande en humanistisk människosyn, som särskilt vik-
tiga att integrera i rehabiliteringsverksamheten: Respekten för individers rättigheter och en 
acceptans för att individer är olika, vilket kan ställas mot de naturvetenskapliga diskurserna 
som till syvende kretsar kring individens funktion och förmåga. 
 
Dock kan det framstå som uppenbart att verksamheten genomsyras av framför allt det man 
anger som de naturvetenskapliga diskurserna: Redan i titeln till såväl policydokumentet (do-
kument A) som ArbetsDax-broschyren (dokument C) fokuseras den psykiska funktionsned-
sättningen eller det psykiska funktionshindret, och det framgår även i en del empiriska inslag i 
tidigare avsnitt ovan såväl vid exempelvis klientkonstruktionen som i bruket av metaforer i 
samordnarnas motivationsarbete med klienterna. 

                                                 
141 Rehabilitering för personer med psykisk funktionsnedsättning. (1997:7). 
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Detta kan till viss del ställas mot det tredje dokumentet (dokument B), som alltså utgivits av 
den kommunala organisation som svarar för driften av ArbetsDax. Där framkommer under 
rubrikerna Värdegrund, Förklaringar samt Mål för socialpsykiatrin att: 
 

Samhällets socialtjänst [i vilken ArbetsDax ingår] ska på demokratins och solidaritetens grund 
främja människornas 

• ekonomiska och sociala trygghet 
• jämlikhet i levnadsvillkor 
• aktiva deltagande i samhällslivet 

 
Socialtjänsten ska under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situa-
tion inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten 
skall bygga på respekt för människans självbestämmande och integritet.142 
 
Socialpsykiatrin kallas den del av kommunens verksamhet som ska stödja människor med psy-
kiska funktionshinder till ett bra liv, i social gemenskap och med meningsfull sysselsättning.143 
 
Stödet ska utformas utifrån ett rehabiliterande synsätt, så att det stärker den enskilde att bli mer 
självständig och mindre beroende av samhällets tjänster.144 
 

Även här framkommer således uttryck för att en diskurs baserad på humanistisk människosyn 
ska genomsyra verksamheten. Men i denna tappning lyfts grunden för diskursen också fram: 
Demokratin och solidariteten. Således något som kan sägas inkludera en kollektiv såväl som 
en individuell dimension på det övergripande syftet med socialtjänstens verksamhet, och där-
med ArbetsDax. Därutöver inrymmer beskrivningen en slags ekonomisk diskurs, då de pro-
fessionellas verksamhet ska syfta till att ”frigöra och utveckla resurser” som uppenbarligen 
finns lagrade inom klienterna, och som kan anslutas till talet om ”funktion” och ”funktions-
hinder” då resultatet av frigjorda resurser kan implicera en bättre ”funktion”. Därmed kan den 
ovan angivna naturvetenskapliga diskursen möjligen knytas till den humanistiska också här, 
även om tågordningen är omkastad och den interdiskursiva referensen framstår som outtalad. 
 
Talet om demokrati och solidaritet är dock helt frånvarande i ArbetsDax egen broschyr (do-
kument C), och den är inte heller särskilt framträdande i policydokumentet (dokument A). 
Istället tillämpas företrädesvis en tämligen strikt individ- och funktionsdimension när klien-
terna åsyftas. 
 
Behandlas alltså alla klienter inom ArbetsDax likvärdigt, utifrån talet om rehabilitering och 
restauration? Svaret är inte självklart men man har uppenbarligen behövt en kluven klientkon-
struktion utifrån ”de som arbetstränar” respektive ”de som har sysselsättning”, vilket fram-
kommer i intervjuer med samordnarna. I ArbetsDax broschyr (dokument C) framkommer 
detta istället som ”en kortare aktiv rehabilitering” respektive ”en långvarig rehabilitering med 
sysselsättning” (min kursivering): 
 

Man bedömer också om det rör sig om en kortare aktiv rehabilitering eller en långvarig rehabi-
litering med sysselsättning, samt vilka ev. andra insatser som behövs.145 
 

                                                 
142 Måldokument för socialpsykiatrin i Eskilstuna kommun. (:2). 
143 Ibid. 
144 Ibid. (:3). 
145 ArbetsDax – en verksamhet för personer med psykiska funktionshinder. (:3). 
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För en ”sysselsättning” handlar det om lusten och glädjen, att få påfyllning, att inspireras, att få 
en bättre livskvalité hemma eller att helheten blir på annat sätt – att få vara i det. Medan ”rehabi-
litering” är ju mera att det ska ju gå framåt. /…/ Att man är framåt, att man vill ha utmaningar, 
för att växa, att utöka tiden lite, att det finns motivation i det. 
(Samordnare i intervju). 

 
Denna uppdelning av rehabiliteringsnivåerna för klienterna kan implicera en uppdelning i 
rehabilitering respektive habilitering, men uppenbarligen är rehabiliteringsbegreppet av en 
hegemonisk art inom verksamheten. Vilket skulle kunna vara ett uttryck för arbetslinjens he-
gemoniska och normaliserande diskurser inom verksamheten, vilka baseras på naturveten-
skapliga funktionsdiskurser. 
 
Sammantaget framstår begrepp som indikerar en återställning av funktion eller förmåga, 
framför allt rehabilitering och restauration, som särskilt framträdande i talet om klienternas 
huvudsakliga process inom verksamheten. Begrepp som enligt min tolkning kan stå i linje 
med de naturvetenskapliga hegemoniska och normaliserande diskurser som i och med arbets-
linjens retorik genomsyrar ArbetsDax verksamhet trots framhävandet i policydokumentet av 
att den humanistiska människosynen ska vara särskilt viktig att integrera i verksamheten. I det 
undertryckta habiliteringsbegreppets frånvaro ser detta ut att generera två nya nivå- eller takt-
begrepp inom ArbetsDax verksamhet: Klienter med ”kortare aktiv rehabilitering” respektive 
klienter ”med långvarig rehabilitering med sysselsättning, vilka lika väl skulle kunna tillskri-
vas som exempelvis ”de med arbetsträning” respektive ”de med sysselsättning”. Men i linje 
med arbetslinjens retorik bör naturligtvis en viss progression i riktning mot arbetsmarknaden 
vara närvarande i tillskrivningarna, vilket kan förklara närvaron av begreppet ”rehabilitering” 
i båda fallen. 

Talet om samverkan och samordnarnas profession i rehabiliteringskedjan 
I inledningen av policydokumentet anges i avsnittet Syftet med dokumentet att (min kursive-
ring): 
 

Syftet med detta policydokument är att ge uttryck för ett gemensamt synsätt och en samordnad 
handlingsstrategi inom området rehabilitering för personer med psykisk funktionsnedsättning. 
Dokumentet är gemensamt för kommunen, landstinget, försäkringskassan, arbetsmarknadsver-
ket, intresseorganisationerna och ska tillämpas vid all verksamhet som berör rehabilitering för 
denna grupp.146 

 
Representanterna för de olika organisationerna försöker således genom policydokumentet att 
formulera ett gemensamt synsätt och en samordnad handlingsstrategi för samverkan. I textav-
snittet röjs dock möjligen en slags inneboende asymmetri i relationerna mellan de olika orga-
nisationerna då kommunen jämte landstinget anges först i ordningen samt arbetsmarknads-
verket och intresseorganisationerna sist. I mitten finns försäkringskassan i en sammanhållande 
position. Vilket sammantaget kan framstå i kontrast till de rangordningsprinciper som har 
gällt tidigare i dokumentet vid uppräkningen av organisationer respektive personer i arbets-
gruppen på förstasidan och dess insida, där stigande alfabetisk ordning har tillämpats. 
 
En tolkningskandidat kan bestå i att författarna under textproduktionen sinsemellan har upp-
levt en framträdande samsyn. Sannolikt grundad utifrån att de på olika vis har haft direkt kon-
takt med varandra i möten ansikte-mot-ansikte, via telefon eller/och skriftlig korrespondens. 

                                                 
146 Rehabilitering för personer med psykisk funktionsnedsättning. (1997:5). 
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Således kan en betydande social närhet och direkthet ha bidragit till att textproduktionen ägt 
rum under förhållandevis konsensusliknande former och att därför ingen anses mer ansvarig 
än någon annan. Därför kan man ha överlåtit till alfabetiska principer för att bestämma ord-
ningen. Vid textkonsumtion kan det dock framstå som en retorisk strategi att vilja framhäva 
en konsensus trots inneboende konflikter eller asymmetrier, i synnerhet eftersom andra prin-
ciper gäller i den övriga text som beskriver verksamhetsprocessen på en mera abstrakt organi-
sationsnivå. På den nivån alternerar principerna systematiskt mellan en ansvars-
/intresseordning och en kedjeordning: Antingen anges kommunen först, såsom ovan, eller 
inleds ordningen med landstinget. Oftast tillämpas den senare principen. Gemensamt för dem 
båda är dock att arbetsmarknadsverket och eventuella intresseföreningar anges sist, vilket kan 
implicera vad som tidigare framkommit ovan: Dessa organisationers mera begränsade ansvar 
och/eller intresse i förhållande till de övrigas. Mer om detta nedan. 
 
Att just se rehabiliteringsprocessen som en kedja där berörda organisationer utgör länkarna i 
kedjan framgår som en väletablerad metafor inom verksamheten (min kursivering): 
 

Samverkan bygger på gemensamt ansvar även om huvudansvaret för vissa specifika insatser kan 
växla över tiden mellan olika samhällsorgan. Att rehabiliteringen fungerar som en obruten kedja 
är därför viktigt, i synnerhet vid förflyttningar av ansvaret mellan huvudmännen. Det är viktigt 
att bygga broar mellan huvudmännen.147 
 
Personerna finns ju inom psykiatrin och sen kopplar de ju på möjligheterna till arbetsträning och 
möjlighet på arbetsmarknaden, och där finns ju vi med också då. Så att det är väl en viss sam-
ordning av de här resurserna, möjligheterna. Försäkringskassan finns ju också med där. Så att 
jag föreställer mig att de ser till att den här kedjan, att rehabiliteringsprocessen inte bryts utan 
att det blir en kontinuitet i det. 
(Arbetsförmedlingens styrgruppsrepresentant i enskild intervju). 
 
Det är ju så att vi bygger bra rehabiliteringskedjor för våra patienter.  /…/ De kommer sedan till 
ArbetsDax för att komma igång med sina liv. /…/ Så att den här kedjan, den tycker jag blir jät-
tebra. Suverän! /…/ Man vet att ArbetsDax finns, man vet att det är en möjlig väg att komma vi-
dare. Det ställs ju så höga krav om man går till arbetsförmedlingen, så ArbetsDax fyller en funk-
tion mellan psykiatrins rehabilitering och arbetsförmedlingen, till exempel. 
(Psykiatrins styrgruppsrepresentant i gruppintervju). 

 
Den metaforiska kedjan inbjuder således till ett sätt att förstå hur de berörda organisationerna 
positioneras i förhållande till klienterna för att dessa inte ska riskera att hamna ”mellan stolar-
na” då de i administrativ/byråkratisk mening förflyttar sig från en organisations ansvarsområ-
de till en annan under sin rehabiliteringskarriär. Kedjan ser således ut att utgöra en av de star-
kaste konsensusbärande metaforerna i den retorik som syftar till att samla organisationerna i 
samverkan. 
 
Det är i denna kedja som ArbetsDax specifika verksamhet aktualiseras, då exempelvis av-
ståndet mellan kravnivåerna på klienterna inom framför allt psykiatrins och arbetsförmedling-
ens domäner ibland anses alltför stort. Konsekvenserna, i ArbetsDax skepnad, blir som en 
gränsöverskridande och relationsmässigt mångsysslande ”hybridprofession” kallad samordna-
re vars huvuduppgift blir att sträva efter konsensus mellan organisationerna och i relation till 
klienterna och arbetsgivarna som de söker upp: 
 

                                                 
147 Ibid. (:14). 
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Psykiatrins representant: ”Det är ju jobbet med personen de möter då. Det är ju ett jobb. Sen 
jobbar de ju mot att finnas i nätverk och sen jobbar de mot sina uppdragsgivare. De har ju många 
funktioner, tycker jag. Och sen att upprätta den inre strukturen och metoden och så där. Så det ju 
många olika saker som de uträttar.” 
Kommunens representant: ”Det som driver det på nåt sätt är att de gör kartläggningar när perso-
nerna kommer och tar reda på det som individen [vill]. Så det är ganska många delar, tycker jag, 
om man bara tittar på det – individarbetet. Ja, att finnas med som samtalspartner där och…” 
Psykiatrins representant: ”Mm, skapa relation till deltagaren. Ha kunskap om hur en sån här pro-
cess kan gå till, göra kartläggning och att möta den här människan och se resurser och hinder.” 
Kommunens representant: ”Mm. Att stötta och motivera.” 
Psykiatrins representant: ”Ja, och man måste vara väldigt innovativ när man jobbar med såna här 
saker.” 
Försäkringskassans representant: ”Och så är det mot arbetsplatser med, förstås.” 
Psykiatrins representant: ”Ja, de måste ha god kontakt med arbetsgivaren, de måste ha god kon-
takt med försäkringskassan och alla sina partners.” 
Kommunens representant: ”Matcha ihop de här personerna”. 
Psykiatrins representant: ”Ja, det är mycket att matcha. Och att matcha individen mot arbetsplat-
sen och miljön på arbetsplatsen. Den är många gånger vikigare, själva miljön på arbetsplatsen. 
Att också ha känsla för det, än för [arbets]uppgiften.” 
(Den interorganisatoriska styrgruppen för ArbetsDax i intervju). 

 
Samordnarnas arbetsuppgifter framställs således som sammansatta: 1) Att lyckas etablera 
fungerande samtalsrelationer till klienterna framstår som viktigt för att 2) motivationsarbetet 
ska fungera (notera att såväl klientens vilja som hinder för dennes förmåga berörs i utsagor-
na); likväl som 3) relationerna till de berörda organisationer som exempelvis försäkringskas-
san ska fungera; samt 4) relationerna till arbetsgivare och de arbetsplatser där klienterna ham-
nar i arbetsträning eller sysselsättning. Som psykiatrins representant uttrycker saken: ”Ja, det 
är mycket att matcha”. 
 
Sammantaget kan detta ge en bild av samordnarnas profession som en ”hybrid” med arbets-
uppgifter som spänner över flera administrativa områden: Dels som 1) samtalskontakt ungefär 
som en psykolog, kurator eller coach; dels som 2) handläggare då de skapar något slags ”fall” 
utifrån klienterna samt därutöver behöver ha god kännedom om exempelvis regelverk hos och 
goda relationer till de samverkande organisationerna; och dels som 3) förmedlare mellan sö-
kanden och arbetsgivare för att klienterna ska erhålla en lämplig arbetsplats att vara på. Sam-
ordnarens uppdrag kan således framstå som att framför allt skapa konsensus i relation till kli-
ent, andra rehabiliteringsaktörer och arbetsgivare. 
 
I andra delar av empirin, framför allt i intervjuer med samordnarna själva, bekräftas denna 
bild av professionen då det bland annat framkommer att samordnarnas utbildningsbakgrund 
och tidigare anställningar i huvudsak har varit inom det beteendevetenskapliga fältet, samt att 
de har genomgått vidareutbildning inom kognitiv beteendeterapi eller psykoterapi. Sannolikt 
till stor del i syfte att kunna bemöta och samtala med de klienter de möter. Därtill kommer en 
beskrivning av arbetsprocessen: 
 

Det är ju inte bara deltagaren här, som kommer, som jag ska försöka vägleda till något slags be-
slut om framtid och så. Utan det är ju också att ha försäkringskassan med mig, att ha sjukskri-
vande läkare med mig på det här. Att ha arbetsförmedlingen som står och väntar och tar emot 
vid rätt tidpunkt. Att kanske ha försörjningsstöd och ibland kan det hända att man behöver stöd 
hemifrån, att man får jobba med en del anhöriga. Det är många som drar i dem här. Då blir det 
mycket våran roll här att försöka få ihop det här så enhetligt som möjligt, så att det slipper bli 
som en åsna mellan hötapparna. Människorna ska ju ändå göra sina egna val, va, men man kän-
ner att man har stöd. 
(Samordnare i intervju). 



ArbetsDax – för psykiskt funktionshindrade 09-05-27 Sida 74 
[D-uppsats-Rev5a.doc] 
 
 

 

 
Här framträder uttryck för professionens komplexitet då samordnaren framställer professio-
nen som en gränsöverskridande ”spindel i nätet” eller ”allt-i-allo” mellan klienten och eventu-
ellt dennes anhöriga, vården, socialtjänstens försörjningsstöd, försäkringskassan och arbets-
förmedlingen: ”Det är många som drar i dem här. Då blir det mycket våran roll här att försöka 
få ihop det här så enhetligt som möjligt”. Eller annorlunda uttryckt: Att arbetet framför allt 
framställs som ett konsensusarbete. 
 
Olika intressen ser alltså ut att vilja åstadkomma olika saker med klienterna, att så att säga en 
viss asymmetri kan finnas mellan de samverkande organisationerna. En sådan asymmetri, 
utifrån det totala empiriska materialet, svarar framför allt försäkringskassan och arbetsförmed-
lingen för: Försäkringskassan för dess relativt stora ekonomiska bidrag till ArbetsDax verk-
samhet och arbetsförmedlingen för dess relativt blygsamma dito. Detta låter emellanåt av-
spegla sig i dessa organisationers olika intressen i verksamheten, vilket exempelvis och delvis 
framgår i talet om frivillighet och motivation i tidigare avsnitt ovan, och utgör i mångt och 
mycket källan till men också oro för samordnarnas profession då inte endast klienternas för-
sörjning direkt utgår ifrån eller kan vara förknippade med dessa organisationer. Dessutom står 
ArbetsDax verksamhet och faller, samt därtill samordnarnas profession, med de andra organi-
sationernas ekonomiska bidrag. Man kan således tala om betalningsmakt i dubbel bemärkelse, 
samt denna makts intresse av att vilja behålla kontrollen över verksamheten genom att vägra 
ingå en längre tids avtal för bevarande av verksamheten – trots att verksamheten som helhet i 
skepnaden ArbetsRo, ArbetsSam och nu ArbetsDax har pågått under åtskilliga år. 
 
Den intressemässiga asymmetrin framkommer också i följande utsagor: 
 
 

Ibland kan försäkringskassan som myndighet trycka på och säga går det inte fortare än så här? 
Nej, säger jag då. Det gör det inte [skratt]. Det är ju de som står för försörjningen så de är ju ofta 
de som står för kraven. Arbetsförmedlingen är ju de som tar emot och de vill ju inte ha mera 
jobb, så det är ju problemet att man kommer för sakta dit. 
(Samordnare i intervju). 
 
Ett mål är ju förstås att de ska komma vidare också från ArbetsDax till utbildning, försörjning, 
arbete… Så att det inte blir någon slags inlåsningseffekt. /…/ De viktiga [klienterna] är de som 
kan passera ArbetsDax mot en egen försörjning. /…/ Man vill ju ha valuta för pengarna. Det är 
ju helt krasst. Visst. 
(Försäkringskassans representant inom den interorganisatoriska styrgruppen för 
ArbetsDax i intervju). 
 
Men sen är det ju det här då, var ska vi lägga våra pengar? /…/ Vi ska alltså inte lägga pengar på 
insatser som är av förberedande karaktär i alltför hög omfattning. Så att det har striktats upp. 
Förut kände vi oss kanske lite mer fria. Styrningen var inte lika hård. Nu är det mycket mera 
uppstyrt. /…/ De här personerna som man arbetar med i ArbetsDax, de står lite längre ifrån ar-
betsmarknaden än de målgrupper som vi egentligen ska arbeta med. 
(Arbetsförmedlingens representant inom den interorganisatoriska styrgruppen 
för ArbetsDax i intervju). 
 
Allt annat kan vi lösa, men den här långsiktigheten… /…/ Mitt värsta scenario, det är att alla 
tycker att ArbetsDax är en bra verksamhet. Vi kan se det så konkret hur det är till nytta för bru-
karna och så. Men så funkar inte besluten, de är inte i fas med varandra. Vilket jag ser som en 
risk för att personalen börjar söka andra jobb. Å de är ju liksom, det tar ju lång tid att slussas in, 
man bygger upp personliga kontakter, vi investerar i utbildning, och de i sitt engagemang och så, 
va. Slutar de så kommer det ta flera år att bygga upp ett nytt ArbetsDax, även om det finns alla 
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beslut och vilja till det då. […] Å att det vore jätteroligt att få göra på det sättet att lämna delen 
’Hur ska ArbetsDax finansieras’ och titta på ’Hur utvecklar vi metoderna, vad är det ni vill ha, 
och vad behöver vi, och hur kan vi göra?’. 
(Kommunens representant inom den interorganisatoriska styrgruppen för Ar-
betsDax i intervju). 

 
En tolkningskandidat säger utifrån Potter att här framkommer en serie av öppna erkännanden 
om olika insatser och intressen i verksamheten: 
 

• Försäkringskassan framställs som ”blåslampa” som vill ha valuta för satsade pengar 
och därför vill jaga på klienternas rehabiliteringsprocess i samtal med samordnare. 
Vilket också uttrycks som att man inte vill ha ”inlåsningseffekter” i ArbetsDax, utan 
att klienterna ska vidare mot arbetsmarknaden så snart som möjligt. 
 

• Arbetsförmedlingen framställs som ”bromskloss” som ”inte vill ha mera jobb” och 
som är tveksam till att satsa pengar på en verksamhet med för dem ”fel” målgrupp. 
 

• Kommunen framställs som den omtänksamme ”försvararen” som helst ser att verk-
samheten permanentas då alla tycker att ArbetsDax är en bra verksamhet. 
 

• Däremellan samordnaren som ”konsensusarbetaren” som har att sträva efter konsensus 
gentemot klienter och de olika organisationerna. 

 
Uttryck för de asymmetriska intressena i ArbetsDax verksamhet, med avseende på försäk-
ringskassan och arbetsförmedlingen, framkommer redan i policydokumentet (dokument A) i 
avsnittet Ansvar (min kursivering): 
 

Försäkringskassan har ansvar för att samordna rehabilitering, uppmärksamma behov samt att se 
till/verka för att rehabilitering kommer till stånd för dem som uppbär ersättning från socialför-
säkringen. /…/ Försäkringskassan ska samverka med alla berörda myndigheter och organisatio-
ner i rehabiliteringsarbetet och verka för att alla parter, var och en inom sitt verksamhetsområde, 
vidtar de åtgärder som behövs för en effektiv rehabilitering av individen. Det är viktigt att ar-
betslivsinriktad rehabilitering kan pågå parallellt med medicinsk och social rehabilitering.148 
 
Arbetsmarknadsverket har naturligtvis samma ansvar för gruppen med psykisk funktionsned-
sättning som för övriga grupper. Det har dock visat sig att verkets rehabiliteringsresurser inte är 
anpassade till målgruppens behov. Av den anledningen behöver andra metoder utvecklas i sam-
arbete med primärkommun, vården och i vissa fall försäkringskassan, med andra ord en rehabili-
tering i samverkan före arbetsmarknadspolitiska insatser.149 

 
Försäkringskassans intresse riktar sig således endast mot dem som uppbär ersättning från so-
cialförsäkringen, vilket alltså inte omfattar alla ArbetsDax klienter. Samordning och samver-
kan utgör framträdande ansvar för kassan för att en så snar arbetslivsinriktad rehabilitering 
som möjligt ska påbörjas. Försäkringskassans roll i samverkan framstår som tydlig, till skill-
nad mot arbetsmarknadsverket och därmed arbetsförmedlingen. För dessa konstateras istället 
att man har haft svårt att ta sig an de psykiskt funktionshindrade klienterna och att metoder 
därför behöver utvecklas i samverkan. 
 

                                                 
148 Ibid. (:16). 
149 Ibid. (:17). 
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Sammantaget framkommer att samordnarnas profession framställs som en sammansatt och en 
gränsöverskridande konsensusarbetande ”hybridprofession” som fungerar som samtalskontakt 
gentemot klienterna, handläggare gentemot klienterna och de andra organisationerna, samt 
förmedlare gentemot klienterna och arbetsgivarna. Professionen pekar alltså, liksom i fallet 
med klientkonstruktionen, mot en betydande komplexitet i ett arbete som syftar till konsensus.  
 
Den konsensus om samverkan, utifrån vilken professionen en gång skapades, framstår i vissa 
delar av policydokumentet i kontrast till andra delar av dokumentet och annan empiri som 
istället visar på påtagliga asymmetrier mellan organisationerna. Detta gäller särskilt frågor 
som berör de olika organisationernas ansvar, där framför allt kommunens större ansvar och 
därmed intresse framkommer i kontrast till framför allt arbetsförmedlingen mindre dito. Frå-
gan om ansvar ser ut att tämligen väl följa talet om rehabiliteringskedjan, som framstår som 
en särskilt framträdande konsensusbärande metafor för hur organisationerna ska positioneras i 
förhållande till varandra i klienternas ”rehabiliteringskarriär” i den administrativt byråkratiska 
rörelsen från vårdens till arbetsmarknadens domäner: Landstinget och kommunen utgör bör-
jan på kedjan, arbetsförmedlingen slutet, och däremellan finns försäkringskassan i en sam-
manhållande position i egenskap av betalningsmakt. I kedjan, och därmed i ArbetsDax verk-
samhet, framstår försäkringskassan därför som en ”blåslampa” och arbetsförmedlingen som 
en ”bromskloss”: Försäkringskassan har främst ett ekonomiskt intresse av att skynda på reha-
biliteringen emedan arbetsförmedlingen utifrån politiska prioriteringar och ekonomiska skäl 
kan framstå som närmast ovillig att ta sig an klientelet över huvud taget. 
 
Bilden av organisationernas asymmetriska intressen i rehabiliteringskedjan förstärks av deras 
olikartade ekonomiska bidrag till ArbetsDax verksamhet, där försäkringskassans roll är fram-
trädande emedan arbetsförmedlingens är mera blygsam. Därmed har de på en annan nivå, 
trots motstridiga intressen, en gemensam roll för ArbetsDax eftersom de via betalningsmakten 
till stor del kan påverka verksamheten eftersom de hittills vägrat ingå avtal om att permanenta 
verksamheten. Istället står och faller verksamheten och samordnarnas profession med dessa 
organisationers relativt kortsiktiga ekonomiska bidrag, vilket bidrar ytterligare till professio-
nens komplexitet eftersom denna därigenom har att hantera en dubbel betalningsmakt som 
under relativt kortsiktiga premisser verkar såväl på klienter som verksamheten som organisa-
tionsförsök. I första hand gäller detta försäkringskassan, som i direkt mening kan sägas svara 
för klienternas och i indirekt mening för samordnarnas försörjning. Därmed är det också för-
säkringskassan som står för kraven på verksamheten. 
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SAMMANFATTNING 

En sammanfattande tolkningskandidat för det empiriska materialet säger att ett nyckelbegrepp 
för ArbetsDax verksamhet är konsensusarbete – ett återkommande eller ständigt pågående 
arbete som utförs i strävan att uppnå konsensus. Detta arbete sker på olika nivåer och oriente-
rar sig åt olika håll, samt sker med vissa retoriska tekniker och strategier: 
 

• I det totala empiriska materialet framställs klienten främst som en individ som förvän-
tas ta ansvar för sin egen rehabilitering, samtidigt som vederbörande har ett psykiskt 
funktionshinder. Klientkonstruktionen kan således sägas bestå av en dubbel uppsätt-
ning identitetstillskrivningar, vilka dels orienterar sig mot den ”rätta” viljan i enlighet 
med arbetslinjen men också mot en begränsad förmåga. En dubbelidentitet som i Ar-
betsDax verksamhet manifesteras i talet om att deltagandet bygger på frivillighet och 
motivation, samtidigt som klienten behöver erkänna sitt funktionshinder. Som det vi-
sar sig i intervjuer och observationer kan dessa identiteter kräva en betydande del kon-
sensusarbete från samordnarnas sida i klientrelationen, då klienternas uppfattning om 
varför man hamnade på ArbetsDax eller vad man förväntar sig av verksamheten inte 
nödvändigtvis behöver överensstämma med samordnarnas uppfattning.  På en något 
mera subtil nivå framkommer en liknande problematik, då processen som klienterna 
ska genomgå i verksamheten kallas rehabilitering, restauration och så vidare. Begrepp 
som pekar på återställning av något, exempelvis normal arbetsförmåga, trots att vissa 
klienter kanske inte är där för att återställa något utan för att konstruera något nytt.  
 

• Detta medan samordnarna framställs som en komplex och gränsöverskridande profes-
sion som ska utföra ett konsensusarbete med klienterna. Arbetet kan bestå i ett motiva-
tionsarbete som syftar till att transformera betalningsmaktens tvång – vilket också kan 
uttryckas som kraven på moraliskt korrekt beteende i enlighet med arbetslinjen – till 
klientens ”fria” vilja. I detta för klientkonstruktionen vanskliga arbete tillämpas några 
centrala metaforer, exempelvis ansträngnings- och belöningsmetaforer samt påfyll-
ningsmetaforer, och arbetet kan inför klientens arbetsträning utföras med en retorisk 
strategi i tre etapper: 1) Skapa trygghet/mildra oro hos klienten; 2) Etablera en dubbel 
identitetskonstruktion som bygger på klientens behov av mening och arbetsgivarens 
behov av personalresurser; samt 3) Motivera klienten att våga med hjälp av metaforer-
na. Men samordnarna har också att sträva efter konsensus i relation till andra myndig-
heters representanter och med de arbetsgivare som klienterna ska arbetsträna hos. En 
särskild utmaning kan vara konsensusarbetet i relation till den dubbla betalningsmakt, 
som framför allt representeras av försäkringskassan, vilken till stor del bidrar till såväl 
klienternas som samordnarnas försörjning. 
 

• Konsensusarbetet kring samverkan manifesteras i policydokumentet främst som direk-
tiv för och problematiseringar av verksamheten. Det orienterar sig dels i riktning mot 
det omgivande samhället, vilket sägs bestämma de övergripande förutsättningarna för 
verksamheten och därför kan fungera som legitimitetsreferenser för såväl dokumentet 
som verksamheten i sig. Vidare orienterar sig arbetet mot de i samverkan ingående 
myndighetsorganisationerna – vilka positioneras i förhållande till varandra med hjälp 
av den i det totala empiriska materialet centrala metaforen rehabiliteringskedjan – och 
görs med stort fokus på språkvärdsliga skillnader mellan organisationerna. Dels orien-
terar det sig mot de operativa professioner som på de olika myndigheterna ska möta 
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klienterna, exempelvis samordnarna på ArbetsDax, och detta görs utan att göra någon 
åtskillnad av dem genom att tillskriva dem identiteten samhällsrepresentanter. Men 
konsensusarbetet kring samverkan framkommer också på mer subtila sätt genom do-
kumentets utformning och disposition. Exempelvis rangordnas inte myndigheter efter 
någon entydig ansvarsordning, trots att kommunen har huvudansvaret, utan andra 
principer för rangordning har tillämpats på ett till synes systematiskt vis – kanske i 
syfte att bidra till konsensus. Utifrån en kvantitativ analys framkommer dock en 
asymmetri mellan myndigheterna, då kommunen som begrepp förekommer oftast och 
arbetsförmedlingen mest sällan – vilket i det totala empiriska materialet speglar de 
myndigheter som har mest respektive minst ansvar för och intresse av samverkan 
kring de psykiskt funktionshindrade. Utifrån det totala empiriska materialet framställs 
försäkringskassan som ”blåslampa”, arbetsförmedlingen som ”bromskloss”, kommu-
nen som ”försvarare” av en verksamhet som alla tycker är bra, samt samordnaren som 
”konsensusarbetaren” som strävar efter konsensus i alla relationer inom rehabiliter-
ings- och samverkansarbetet. 

VAD KAN VI LÄRA OM ARBETSDAX? 
I ett försök att dels diskutera vad vi utifrån ArbetsDax diskursiva karaktär kan lära om sam-
ordnarens professionskaraktär men också om ArbetsDax som organisationsförsök fokuserar 
jag här på tre övergripande frågeställningar:  
 

1. Vilka påtagliga likheter och skillnader kan sägas framträda i berättelsen om samordna-
ren inom ArbetsDax och Roine Johanssons berättelse om gräsrotsbyråkraten? Frågan 
menar jag är relevant eftersom samordnare som profession kan sägas vara sprungen ur 
tanken att en sådan kan tillföra något kvalitativt/kvantitativt annorlunda i relationer till 
klienter och organisationer än vad gräsrotsbyråkraten på en ”ren” myndighet kan. 
 

2. Vilka likheter och skillnader framträder i berättelsen om samordnaren inom Arbets-
Dax och den välfärdsarbetare som vi lärt känna genom Börjesson & Palmblad? 
 

3. Hur kan analysens diskursanalytiska ansats bidra till en fördjupad förståelse av Ar-
betsDax som ett försök att organisera en rehabiliteringsverksamhet? Denna fråga me-
nar jag kan vara relevant inte minst ur ett epistemologiskt perspektiv, ty den metodo-
logiska ansatsen i framställningen hade kunnat se annorlunda ut och därmed också 
sannolikt de kunskaper som genererats. Därtill kan frågeställningen anses som gene-
rellt relevant, utifrån antagandet att ArbetsDax organisationsform utgör ett exempel av 
flera möjliga lösningar på hur organisering av samverkan mellan olika myndigheter 
kan se ut. Därför kan möjligen det som framkommer i denna framställning gå att jäm-
föra med liknande studier av andra sätt att organisera samverkan. 

EN JÄMFÖRELSE MELLAN SAMORDNARE OCH GRÄSROTSBYRÅKRAT 

Vad kan sägas vara påtagliga likheter och skillnader i berättelserna om samordnaren och gräs-
rotsbyråkraten? 
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Likheter 
En av de mera påtagliga likheterna menar jag består i det framträdande behovet av att kon-
struera klienter. Båda professionerna ser ut att stå och falla med detta behov, då klienterna 
utgör ”råmaterialet” för båda professionernas arbete.  
 
Klientkonstruktionen bidrar i sin tur till båda professionernas handlingsutrymme i förhållande 
till organisationen eftersom det i huvudsak är de inom organisationen som har direktkontakt 
med klienten, samtidigt som de i relation till klienten har kunskap om de (in-
ter)organisatoriska möjligheterna att bemöta klientens behov. Eller annorlunda uttryckt: I för-
hållande till organisationen är det samordnaren och gräsrotsbyråkraten som har bäst känne-
dom om klientens behov av organisationens ”service”. I förhållande till klienten är det sam-
ordnaren och gräsrotsbyråkraten som har bäst kännedom om vilken ”service” klienten kan 
förvänta sig. Således kan båda professionerna framstå som kunskapsmässiga experter, och i 
och med det aktualiseras deras utrymme för handling. 
 
Utifrån Roine Johanssons fem punkter av strukturella dimensioner för förståelsen av gräsrots-
byråkratens relation till klienten, gör jag dessutom följande beskrivning av på vilket sätt berät-
telsen om samordnarens arbete kan jämföras med gräsrotsbyråkratens: 1) Arbetet framstår i 
ringa grad som regel-bundet då en stor del av samordnarens uppgifter handlar om att skapa 
lösningar snarare än att noggrant följa formella detaljregler; 2) Arbetet framstår i ringa grad 
som specialiserat då en stor del av samordnarens uppgifter består i att försöka se helheter och 
sammanhang; 3) Av föregående punkter, samt då samordnaren har till uppgift att svara för en 
kontinuitet i kontakten, följer att tiden per ärende är tämligen omfattande; 4) Intresseorienter-
ingen för samordnarens del handlar kanske inte primärt om att bevaka uppdragna gränser för 
organisationsens verksamhet, utan i första hand om att försöka överbrygga och förhandla om 
de berörda organisationernas gränser i syfte att förhindra att klienten hamnar ”mellan stolar-
na”; 5) Avståndet är i huvudsak kort mellan samordnaren och klienten då kontakten ofta äger 
rum ansikte-mot-ansikte. 
 
Sammantaget kan man säga att samordnaren utifrån ovanstående fem punkter kan beskrivas 
som en ”gräsrotsbyråkratisk” profession med tämligen stort handlingsutrymme. Därutöver 
finns likheter med gräsrotsbyråkratens möjligheter att, direkt eller indirekt genom samverkan, 
”belöna” eller ”bestraffa” klienten. Jag avser här exempelvis kravet på klienten om motivation 
för rehabiliteringen, som om det inte uppfylls kan medföra att klienten avskrivs från verksam-
heten. Dessutom har samordnaren, liksom gräsrotsbyråkraten, oftast ”hemmaplan” då de fles-
ta mötena utspelar sig i ArbetsDax lokaler, och torde i mötena ha bättre kunskapsmässiga för-
utsättningar än klienten. Därtill kommer att klienterna i allmänhet är isolerade från varandra 
och därför saknar möjlighet att ställa gemensamma krav.150 
 
Även utifrån hur kontrollen av de båda professionerna gräsrotsbyråkraten och samordnaren 
framställs menar jag att det framträder påtagliga likheter, då båda utsätts för tillabaksyftande 
kontroll genom uppföljningar och utvärderingar.151 Därutöver menar jag att man möjligen kan 

                                                 
150 Inom ramen för den genomförda utvärderingen av verksamheten har man inom ArbetsDax talat om att starta 
gruppverksamheter. I praktisk handling har detta dock endast gällt personer som stått i kö till verksamheten och 
syftet har varit att på ett resurseffektivt vis försöka upprätthålla en kontinuitet i rehabiliteringskedjan för de till-
kommande klienternas del. (Erlandsson, S. & Gustafsson, M. (2004:88)). 
151 Detta framgår inte av analyskapitlet men framkom vid utvärderingen av ArbetsDax, vilken var den tredje 
utvärderingen sedan verksamheten inleddes i ArbetsRos och ArbetsSams skepnader i mitten av 1990-talet. Upp-
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prata om diskret normativ kontroll, exempelvis uttryckt i de officiella dokumenten för verk-
samheten. 

Skillnader 
Riktas fokus istället på skillnader mellan berättelserna kan samordnarens tämligen komplexa 
konsensusskapande ”hybridprofession” framstå som ett tydligt exempel: Samordnarens orga-
nisatoriskt gränsöverskridande arbetsuppgifter kan sägas bidra till en ”blandad” profession 
som exempelvis karaktäriseras som 1) samtalskontakt med inslag av KBT för att undersöka 
klientens vilja och förmåga i motivationsarbetet, 2) handläggare av ärenden och fall, 3) sam-
verkande med andra berörda myndigheter kring klienterna, 4) förmedlare gentemot arbetsgi-
vare och olika sysselsättningsverksamheter. På professionsnivå kan denna ”blandning” sägas 
vara något av det kvalitativt annorlunda som samordnaren bidrar till i rehabiliteringskedjan i 
förhållande till gräsrotsbyråkraten: Konsensusarbetaren. 
 
Skillnaderna på organisatorisk nivå kan illustreras på följande vis: Roine Johansson utgår i sin 
teori utifrån vad som kan karaktäriseras som ”rena” myndigheter. Det nya med ArbetsDax 
kan bestå i att inte vara en sådan ”ren” myndighet, utan att istället bidra till konsensus i för-
hållande till klienten och till de ”rena” myndigheter som ingår i den metaforiska rehabiliter-
ingskedjan. Avgörande för en sådan organisationsform, i varje fall utifrån konstruktionen för 
finansiering av ArbetsDax verksamhet, är dock de ”rena” myndigheternas intresse för sam-
verkan: Verksamheten framställs som att stå och falla med detta intresse eftersom, till syven-
de och sist, de ”rena” myndigheternas inomorganisatoriska behov och förtjänster av Arbets-
Dax verksamhet avgör förutsättningarna för verksamhetens fortsatta existens. Eller annorlun-
da uttryckt: De ”rena” myndigheterna kan sägas stå tämligen långt ifrån samordnarens klient-
relationer, såväl rumsligt som organisatoriskt, och där av följer sannolikt en upplevelse av 
bristande insyn och kontroll över arbetets utförande. Vilket också kan uttryckas utifrån Potter 
som att i klientrelationen är samordnarens fotfäste i egenskap av animatör tämligen löst, då 
avståndet till betalningsmaktens huvudman torde vara längre i utsagorna än vad som är fallet 
för gräsrotsbyråkraten. I gengäld kan betalningsmakten användas som ett användbart och vik-
tigt instrument för att hantera den osäkerhet som den bristande kontrollen medför. Möjligen 
finner vi i detta huvudförklaringen till att verksamheten under så lång tid bedrivits i projekt-
form med tämligen kortsiktiga avtalsperioder. 

EN JÄMFÖRELSE MELLAN SAMORDNARE OCH VÄLFÄRDSARBETARE 

Vilka likheter och skillnader framträder då mellan berättelserna om samordnaren i ArbetsDax 
tappning, såsom professionen framträder i analysen, och välfärdsarbetaren hos Börjesson & 
Palmblad? 

Likheter 
De huvudsakligaste likheterna mellan samordnaren och välfärdsarbetaren menar jag är 1) Pro-
fessionens fokusering på den ”rätta” viljan hos klienten; 2) Om den ”rätta” viljan saknas eller 
går förlorad under rehabiliteringsprocessens gång blir det upp till samordnaren att utföra ett 
motivationsarbete; 3) Dock finns vanskligheter inbyggda i detta arbete. Vanskligheter som 
kretsar kring det moraliskt korrekta beteendet hos klienten i enlighet med arbetslinjen, hur 

                                                                                                                                                         
följningar av verksamhetens effektivitet görs regelbundet, exempelvis i årsvisa verksamhetsberättelser. (Erlands-
son, S. & Gustafsson, M. (2004:14-20)). 
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samordnaren hanterar detta varsamt i samtal med klienten genom exempelvis implicitet, samt 
hur klientens identitetskonstruktion påverkas. I samordnarens fall har vi sett hur den retoriska 
strategin närmar sig det implicita genom att som animatör för betalningsmaktens huvudman 
ha ett varierande fotfäste till det som sägs, samt med en varierande manifest huvudman i utsa-
gorna för att etablera den inför arbetsträningen kluvna klientidentiteten. Därtill kommer bru-
ket av exempelvis utmanings- och belöningsmetaforer samt påfyllningsmetaforer. 
 
Liksom välfärdsarbetaren tillämpar även samordnaren en kontraktsmodell, i form av en hand-
lingsplan för varje klient. Därutöver skrivs avtal med de arbetsgivare som klienterna ska ar-
betsträna hos.152 

Skillnader/fördjupning 
En skillnad i förhållande till välfärdsarbetaren, eller snarare en komplettring eller fördjupning 
av välfärdsarbetaren som teoretisk modell, utgörs av att konstruktionen av samordnarens ”rå-
material”, i form av klienten, vilar på en inledande i huvudsak passiviserande/begränsande 
identitetstillskrivning som kretsar kring bristande förmåga hos klienten. Det jag syftar på är 
tillskrivningar som ”psykiskt funktionshindrad”, ”psykiskt störd” och så vidare. Denna kon-
struktion behöver även den etableras i konsensus mellan samordnare och klient för att det 
egentliga arbetet med den ”rätta” viljan över huvud taget ska komma igång. I vissa fall fram-
står det som om konsensus i frågan om förmågan har varit svårare att uppnå än i frågan om 
den ”rätta” viljan. 
 
Även tankarna kring samordnarens arbete med viljan hos klienten vill jag här fördjupa något. 
Jag kompletterar till och med begreppet vilja och talar även om klientens lust, ett begrepp som 
jag i det empiriska materialet kan länka till uttalanden från samordnarna om att utgå från kli-
enternas fantasi och kreativitet. Denna lust kan förvisso sammanfalla med klientens vilja, men 
jag menar att lust också kan omfatta något annat. Emedan klientens vilja kan vara svår att 
skilja från klientens villighet, då viljans manifestation måhända tillsammans med annat kan 
tänkas inrymma uttryck för kognitiva anpassningsprocesser hos klienten vilka av moraliska 
skäl ”automatiskt” sluter upp kring arbetslinjen, framstår det annorlunda med lusten. Lusten 
framstår som det mest spontana hos klienten, något som står känslolivet nära och innebär en 
grundläggande beredskap för handling. En beredskap att över huvud taget företa sig något, 
vare sig det kan betecknas som moraliskt rätt eller fel, och som inte nödvändigtvis utgår från 
ett rationellt ”tänk”. Med tanke på de svårigheter som många av klienterna till ArbetsDax kan 
tänkas ha i form av exempelvis depression, kan arbetet med klientens lust framstå som väl så 
viktigt. Först i rehabiliteringsprocessens nästa steg handlar det om att ”styra in” denna lust, 
vilket manifesteras i talet om realitetsanpassing, och det är då viljan och villigheten står i 
fokus. Därför menar jag att man måhända kan tala om en typisk utvecklingslinje för samord-
narens återkommande arbete med klienterna, en linje vars punkter kanske inte följs i alla kli-
entkontakter men en linje som samordnarens profession behöver ha en metodologisk bered-
skap att följa: 
 

1. Undersökning av klientens uppfattning om sin förmåga 
2. Eventuell påverkan av klientens uppfattning om sin förmåga, om denna inte överens-

stämmer med samordnarens uppfattning 
3. Undersökning av klientens lust (fantasi, kreativitet) och vilja 

                                                 
152 Detta framkommer inte i analyskapitlet, men väl i utvärderingen av ArbetsDax ((Erlandsson, S. & Gustafs-
son, M. (2004:68-70)). 
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4. Eventuell påverkan av klientens lust och vilja om sådan saknas 
5. Undersökning av klientens villighet att följa det moraliskt korrekta enligt arbetslinjen 
6. Eventuell påverkan av klientens villighet om sådan bedöms nödvändig (realitetsan-

passning) 
 
Därutöver kan sägas att samordnarens arbete till mycket stor del ser ut att handla om ett kon-
sensusarbete i en rad olika riktningar i och med karaktären av ”hybridprofession”. Ett arbete 
som i huvudsak sträcker sig över klientrelationer, relationer på interorganisatorisk samver-
kansnivå och i relation till omgivande samhälle utanför rehabiliteringskedjan i form av främst 
arbetsgivaren. Därmed kan sägas att samordnaren är en välfärdsarbetare som arbetar inom 
ramen för aktiverings-/arbetslinjen med en särskild betoning på konsensusaspekten. I relatio-
nen till betalningsmakten, vilken utgör en sammansatt huvudman men som i synnerhet avser 
försäkringskassan, utförs ett särskilt konsensusarbete då denna makt inte endast verkar i direkt 
relation till klienterna utan även i direkt relation till ArbetsDax som verksamhet och samord-
naren som profession.  

EN FÖRSTÅELSE AV ARBETSDAX SOM ORGANISATIONSFÖRSÖK 

Vad kan utifrån analyskapitlet sägas om ArbetsDax som ett försök att organisera en specifik 
del av det välfärdsarbete som psykiatrireformen ålade de berörda organisationerna? 
 
Ja, till att börja med kan organiseringen av ArbetsDax framstå just som ett försök, ett experi-
ment i form av en längre tids projekt som syftar till att organisera det arbete som ålagts berör-
da myndigheter utifrån en politisk reaktion på psykiatrireformen, en reaktion som innehåller 
krav på samverkan. Försöket, experimentet eller projektet kan framstå som organisatoriskt 
kreativt i så måtto att man har valt att bilda ny organisatorisk enhet som endast fokuserar på 
denna samverkan, bemannad med en för ändamålet speciell profession i samordnaren. Ty, 
samverkan skulle kunna organiseras annorlunda. Exempelvis på ett organisatoriskt ”försikti-
gare” vis där samverkan endast utgör ytterligare en arbetsuppgift jämte andra ordinarie upp-
gifter för handläggare och chefer inom de olika myndigheterna. En annan tänkbar lösning 
skulle kunna bestå i att specialisera viss operativ och administrativ personal inom berörda 
myndigheter och sedan placera dessa ”under samma tak” i rumslig och/eller social mening för 
att därigenom minska avståndet mellan organisationsrepresentanterna.153 
 
Men i Eskilstuna kommun har man i ArbetsDax skepnad valt en annan lösning, och det är en 
modell som utifrån sin gränsöverskridande karaktär kan utmana den ”järnbur” som Max We-
ber förutsåg för länge sedan skulle bli de välfärdsstatliga byråkratiernas öde. En ”järnbur” 
som utgör slutstationen för formell hierarkisk organisationsteori, i och med att den utifrån sina 
snäva kategoriseringar av medborgarna och sina egna målsättningar inte förmår att hantera 
och lösa dagens komplexa problem.154  
 
Men det är inte bara att skrida över gränser hur som helst – för detta krävs legitimitet. Sådan 
kan skapas på olika sätt. Ett sätt är rätt utifrån kategoritillhörighet, exempelvis om man tillhör 
kategorin expert i ett visst sammanhang. Har inte en profession ännu uppnått en sådan posi-

                                                 
153 Ett exempel på detta utgörs av Samanda, vilket är en samverkan mellan försäkringskassan och arbetsförmed-
lingen i Västmanlands län. (Se http://www.samordningnv.se/ordinarie-samverkan/samanda_ordinarie-
samverkan.shtml). 
154 Se vidare i Hjern, B. (2001). ”Välfärdsstatens institutioner och de multipla behovsmänniskorna” i Riv  
ner – bygg nytt. Söderhamn: Tjänsteakademin. 
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tion kan ett sätt vara att arbeta upp den i ett konsensusarbete mellan berörda parter som har 
intressen som står i relation till varandra. 
 
Jag vill mena att vi i denna studie framför allt har sett olika fragment av ett sådant konsensus-
arbete, och det sträcker sig från det interorganisatoriska policydokumentet till den operativa 
personalens arbete med klienterna. De olika intressena behandlas med olika retoriska strategi-
er och centrala metaforer med målet att framställa konsensus, och det retoriska ”slagfältet” 
gäller framför allt konstruktionen av klienten, samordnaren och samverkan. 
 
En möjlig slutsats att göra utifrån denna studie blir därför att ArbetsDax framstår som ett för-
sök att ytterligare utveckla välfärdsarbetets organisation i riktning bort från forna tiders 
omyndigförklarande socialpolitik, och detta görs inte endast i välfärdsarbetarens arbete med 
klienterna utan även på organisationsnivå. Med konsekvensen att en ny profession, samordna-
ren, har uppstått. 

NÅGOT OM STUDIENS GILTIGHET 
Brukligt i uppsatssammanhang är att argumentera för den framställda studiens validitet och 
reliabilitet.  
 
Utifrån den valda metodologiska ansatsen sällar jag mig dock till dem som menar att veten-
skap alltid är en tolkande verksamhet155. Vilket innebär att varje vetenskaplig diskurs som 
handlar om verkligheten är dramatiserad på ett liknande sätt som andra typer av berättelser. 
Dramatiserad i den bemärkelse att det inte råder en given och enda korrespondens mellan be-
rättelsen och det som den berättar om, mellan orden och tingen. Därav följer att berättelsen 
alltid kan kontrasteras med en annan sorts berättelse och intrig. Vilket alltså innebär att varje 
undersökning kan framstå som partiell i och med att så snart forskaren valt dramaturgi och 
intrig så faller ”särskilda fakta på särskilda platser”. Syftet med den här framställningen blir 
därför med viss nödvändighet att inte medelst uppvisande av ”bevis” peka ut vad som kan 
betecknas som ”sant” eller ”falskt”, utan snarare att arrangera fakta för att skapa ett begripligt 
sammanhang. 
 
Därför blir det som till syvende och sist framstår som relevant och legitimt i läsarens ögon 
som avgör bedömningen av giltigheten. Ögon, liksom mina, färgade av en förförståelse som 
genom åren formats vid olika diskursiva praktiker i olika sociala sammanhang. Dock är det 
min förhoppning att den här studien åtminstone kan utgöra ett bidrag till förståelsen av verk-
samheter av ArbetsDax karaktär. Inte minst med avseende på språkets betydelse. 

EFTERORD 

I februari 2007 erhöll samordnarna beskedet att ArbetsDax skulle avvecklas före årets utgång. 
Vid den tidpunkten fanns ett 170-tal klienter inskrivna i verksamheten. Som skäl angavs för-
säkringskassans minskade finansiella medel för samverkan.156 
 

                                                 
155 Se exempelvis Börjesson, M. (2003:166). 
156 Lokala samverkansgruppen i Eskilstuna. (2007). Ansökan om samverkansmedel för avveckling av projektet 
ArbetsDax. 
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En av samordnarna arbetar idag inom kommunens socialpsykiatri med liknande uppgifter som 
inom ArbetsDax, dock endast med klienter som uppbär ekonomiskt bistånd från kommunens 
socialtjänst. Övriga samordnare har gått till andra verksamheter. 157 
 
Det kan således framstå som svårt att permanent etablera interorganisatoriskt nya och kreativa 
lösningar för att uppfylla psykiatrireformens mål inom rehabilitering för psykiskt funktions-
hindrade. Istället tycks utvecklingen i Eskilstuna kommun ha ”rullat tillbaks” ansvaret till 
respektive organisation igen, i så måtto att den organisation är operationellt ansvarig som för 
tillfället svarar för klientens försörjning. Trots att man utifrån den förhärskande retoriken om 
individens eget ansvar i rehabiliteringsprocessen kan efterlysa insatser bestående av mer, inte 
mindre, av ArbetsDax gränsöverskridande karaktär för att stödja individen genom rehabiliter-
ingskedjan.  
 
Orsakerna till denna utveckling är sannolikt flera, inte minst på ekonomisk och politisk nivå, 
men möjligen har några språkligt grundläggande orsaker berörts i min framställning. Jag av-
ser framför allt den begreppsliga komplexiteten i samband med klientkonstruktionen, vilket 
också kan beskrivas med hjälp av det uttryck som Hydén använder: Den ”heterogena mål-
gruppen” psykiskt funktionshindrade.158 En komplexitet, med en inneboende innebördsmässig 
instabilitet, som kan bidra till osäkerhet om vad det är för ”råmaterial” man egentligen sam-
verkar kring och därmed också osäkerhet om vilket ansvar respektive organisation har. Samt, 
inte minst, hur man ska mäta resultatet av satsade resurser och gjorda insatser allteftersom de 
statsfinansierade bidragen till samverkanslösningar har reducerats eller helt upphört. 
 

                                                 
157 Enligt vad som framkommit vid en uppföljande telefonintervju med enhetschefen för ArbetsDax 2008-05-09. 
158 Se avsnittet Något om att närma sig pudelns kärna, s. 15. 
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BILAGOR 

Bilaga 1: Tabell över antalet begrepp för klienterna. 

Bilaga 2: Tabell över antalet begrepp för de professionella med klientrelatoiner. 

Bilaga 3: Tabell över antalet begrepp för samverkande organisationer. 

FÖRKLARINGAR TILL BILAGORNA 

För att underlätta tolkningen av bilagda tabeller följer här en kortfattad förklaring av några 
väsentliga tabellkolumner och begrepp. 

Kolumnen Begrepsskategori 
I samtliga tabeller finns dels en kolumn med antalet förekommande begrepp i policydoku-
mentet, dels en kolumn med rubriken Begreppskategori. Den senare är dessutom uppdelad i 
minst två underliggande kolumner med rubrikerna Allmänna respektive Administrativt kate-
goriserande. I tabellen över olika begrepp för klienterna har den underliggande kolumnen 
Normalitet/avvikande tillkommit. 
 

 
 

Kolumnen Begreppskategori 
 

Med dessa kolumner har jag gjort ett försök till grov kategorisering av de begrepp som jag 
fokuserat på. Katgoriseringen har gjorts utifrån om de kan sägas framstå som allmängiltiga, 
det vill säga möjliga att använda i ett stort antal olika sammanhang, eller som mer administra-
tivt kategoriserande, det vill säga i huvudsak tillämpbara inom vissa former av institutioner 
eller åtminstone refererar till dessa institutioner på något vis – exempelvis genom begrepp för 
vissa yrkesgrupper. För tabellen över klientbegreppen har jag dessutom fokuserat på en tolk-
ning av om de kan sägas peka mot frågor om framför allt mental eller social normalitet.  

 
I dessa kolumners celler görs således ingen summering liknande den i kolumnen Antal, utan 
endast en markering medelst en etta för att indikera hur jag har kategoriserat begreppen. Jag 
hade kunnat använda ett annat tecken, förslagsvis en bokstav som exempelvis ”x”, men detta 
hade försvårat summeringen av antalet begreppskategorier i den programvara som jag använt 
mig av (MS Excel). 
Jag vill understryka att den genomförda kategoriseringen, främst utifrån språkets indexikali-
tet, knappast kan betecknas som en exakt vetenskap och att det är fullt möjligt att göra andra 
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tolkningar. Trots det vill jag mena att den tolkning som jag har gjort på det stora hela håller 
streck utifrån de kategorier jag har utgått ifrån. 

Begreppsinstanser och –kategorier 
Med begreppsinstanser avses antalet förekomster av respektive begrepp i policydokumentet. 
Med begreppskategorier avses den grova kategorisering av begreppen som jag redogjort för 
ovan. 
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BILAGA 1: BEGREPP FÖR KLIENTERNA 
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BILAGA 2: BEGREPP FÖR DE PROFESSIONELLA 
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BILAGA 3: BEGREPP FÖR DE SAMVERKANDE ORGANISATIONERNA 
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