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Förord 

Människor med psykiska funktionshinder är en mycket utsatt och sår-
bar grupp i samhället. Olika utredningar under 1990-talet visade på 
stora brister när det gäller psykiskt funktionshindrades möjligheter till 
rehabilitering och delaktighet i samhällslivet. Bidragande faktorer an-
gavs vara bristande samverkan mellan olika myndigheter samt dåligt 
samordnade och utvecklade rehabiliteringsinsatser. 

1995 års psykiatrireform innebar en skärpning av kraven på samver-
kan mellan huvudmännen och medförde en omfattande utvecklings-
verksamhet på lokal nivå. Ett exempel på detta är ArbetsDax, en ar-
betslivsinriktad rehabiliteringsverksamhet för psykiskt funktionshind-
rade i Eskilstuna kommun. 

Den här rapporten innehåller en fördjupad språklig analys av det 
rika empiriska material som tidigare tagits fram vid utvärdering av Ar-
betsDax åren 2003–2004 av Mikael Gustafsson, fil. kand. i sociologi vid 
Mälardalens högskola, och Sara Erlandsson, numera doktorand i soci-
alt arbete vid Stockholms universitet.  

Rapporten utgör, tillsammans med rapporten från den ovan nämnda 
utvärderingen 2003–2004, en avrapportering i delprojektet ARiS – Ar-
betslivsinriktad Rehabilitering i Samverkan – inom Datakällans forsk-
ningsprogram och är en vidarebearbetning av fil. kand. Mikael Gus-
tafssons magisteruppsats i sociologi.  
 
Västerås i december 2009 
Göran Sidebäck 
Ansvarig för Datakällan 
http://www.mdh.se/hst/datakallan 
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Författarens förord 

Som många före mig har påtalat är uppsats- och rapportskrivande säl-
lan en så linjär process som den färdiga produkten kan ge intryck av. I 
stället innebär det allt som oftast återkommande cirkulära, spirallik-
nande 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 tidsödande process som kräver nog-
grannhet och uthållighet men framför allt en ständigt pågående reflek-
tionsprocess över det man försöker tolka och formulera samt inte 
minst över ens egen roll i denna process. 

Arbetet med den här rapporten inleddes egentligen redan hösten 
2003 i samband med en utvärdering av ArbetsDax verksamhet. Slut-
rapporten från det projektet låg klar på försommaren 2004, och var 
tänkt att delvis ligga till grund för min magisteruppsats i sociologi på-
följande vinter. 

Så var det tänkt, men livet ville annorlunda. I januari 2005 stiftade 
jag bekantskap med den omtalade ”väggen”. Efter lång och utdragen 
kamp med sjukvården för en seriös utredning av min besvärliga situa-
tion fick jag först i augusti 2006 diagnosen utmattningssyndrom. En 
diagnos som visade sig vara nyckeln inte bara till den så nödvändiga 
sjukskrivningen utan också till olika former av rehabiliteringsinsatser. 

Jag törs därför säga att jag inte endast har tämligen god erfarenhet av 
vad ett psykiskt funktionshinder kan vara, utan dessutom av hur det 
kan vara att som psykiskt funktionshindrad hamna mellan berörda 
myndigheters ”stolar”. Hade jag bott i Eskilstuna kommun hade jag 
kanske utgjort ett lämpligt ”råmaterial” för ArbetsDax verksamhet, 
vilket för mig framstår som en kunskapsmässigt kittlande men samti-
digt identitetsmässigt inte helt bekväm tanke. 
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Nå. Sammantaget vill jag säga att min ”resa” inför den här rapporten 
har varit lång, och då inte endast på ett akademiskt plan. Samtidigt har 
denna process, och de svårigheter som jag hamnade i i egenskap av 
psykiskt funktionshindrad, sporrat mig att slutföra det en gång påbör-
jade arbetet med magisteruppsatsen och därefter föreliggande rapport. 
Jag är oerhört tacksam, nöjd och stolt över att äntligen kunna se den i 
färdigt skick. 

 
Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla som på olika vis har 
bidragit till att rapporten idag står klar. Först och främst de verksam-
ma inom ArbetsDax, samt de av verksamhetens klienter som bidragit 
till det empiriska materialet. Utan er skulle inte mycket ha blivit gjort! 

Inom academian har jag till att börja med Sandra Torres, docent i 
sociologi, att tacka för den inspiration du gav mig i ett samtal med kaf-
fekoppen i hand under sommaren 2007 då jag arbetstränade på dåva-
rande institutionen för samhälls- och beteendevetenskap. Ett stort tack 
till Tommy Törnqvist, fil. dr. i sociologi, för att du som uppsatshand-
ledare på ditt som vanligt utmärkt engagerande vis guidade mig runt ett 
flertal grynnor och skär under arbetet med den magisteruppsats som 
ligger till grund för den här rapporten. Tack Mats Börjesson, professor 
i sociologi, för dina mycket värdefulla synpunkter i samband med ex-
aminationen av nämnda uppsats. Och tack Lena Talman, fil. mag. i 
handikappvetenskap, för en utmärkt genomförd opposition i samband 
med seminariebehandlingen av den här rapporten. 

Sist men absolut inte minst vill jag tacka Göran Sidebäck, docent i 
sociologi, för att du på ditt tålmodiga vis har låtit mig hålla på med den 
här typen av kvalitativ forskning fastän du själv sannolikt hade hoppats 
att jag i stället skulle visa större intresse för den siffervärld som jag vet 
att du hyser en sådan fascination över. Tack också för att du sporrade 
mig att följa upp magisteruppsatsen med denna arbetsrapport, samt för 
dina värdefulla synpunkter på den! 

 
Västerås i december 2009 
Mikael Gustafsson 
Fil. kand. i sociologi 
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Sammanfattning 

Efter den rikspolitiska psykiatrireformen i mitten av 1990-talet inrät-
tades runt om i Sverige rehabiliteringsverksamheter för psykiskt funk-
tionshindrade människor. Det ansågs då viktigt att utveckla samverkan 
mellan berörda myndigheter och andra organisationer för att de psy-
kiskt funktionshindrade inte skulle hamna ”mellan stolarna”. I Eskils-
tuna inrättades en arbetslivsinriktad interorganisatorisk rehabiliter-
ingsverksamhet kallad ArbetsDax, med en ny yrkesgrupp av professio-
nella på operativ nivå som kallades samordnare. 

Syftet med rapporten är att utifrån olika empiriska material bidra till 
förståelsen av verksamhetens diskursiva karaktär, det vill säga språk-
brukets betydelse inom verksamheten, och till förståelsen av samord-
narens yrkesroll. Det förstnämnda är intressant utifrån antagandet att 
språkbruket har en central roll i verksamheten. Det sistnämnda är in-
tressant utifrån antagandet att ArbetsDax samordnare kan bidra med 
något kvalitativt/kvantitativt annorlunda än yrkesgrupper på de rena 
myndigheter, främst försäkringskassan och arbetsförmedlingen, som 
ArbetsDax samverkar med. 

Verksamhetens diskursiva karaktär framstår i analysen av verksam-
hetsdokument, intervjuer och observationer som ett komplext konsen-
susarbete med särskilt fokus på klienter, samordnare och samverkan. 
Klienten framställs som en kluven identitet: å ena sidan som en aktiv 
individ med den ”rätta” viljan enligt arbetslinjen, å andra sidan som en 
passiviserad individ med en begränsad förmåga p.g.a. psykiska funk-
tionshinder. Samordnaren framställs som en komplex och gränsöver-
skridande profession som ska utföra ett konsensusarbete med klienter-
na, exempelvis i form av ett motivationsarbete för att transformera be-
talningsmaktens tvång över klienten (i huvudsak från försäkringskas-
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sans sida) till klientens ”fria” vilja. Samordnaren har också att sträva ef-
ter konsensus i relation till andra myndigheters representanter och de 
arbetsgivare som klienterna ska arbetsträna hos. Samverkan framställs i 
form av direktiv för och problematiseringar av rehabiliteringsverk-
samheten. Detta sker bland annat med hjälp av intertextuella legitimi-
tetsreferenser i policydokument för verksamheten, samt med hjälp av 
den centrala metaforen rehabiliteringskedjan som ordnar de samver-
kande myndigheterna i förhållande till klienternas ”rehabiliteringskar-
riär”. Stort fokus finns på språkliga skillnader mellan organisationerna, 
med strävan efter konsensus genom att på mer eller mindre subtila vis 
försöka mildra åtskillnaden. I analysen framstår ändå försäkringskassan 
som ”blåslampa”, arbetsförmedlingen som ”bromskloss” och kommu-
nen som ”försvarare” av verksamheten. 

Samordnarens professionskaraktär analyseras genom jämförelser 
med två teorier: dels Roine Johanssons teori om strukturella dimen-
sioner för gräsrotsbyråkrater inom rena myndigheter som försäkrings-
kassan och arbetsförmedlingen, och dels Mats Börjesson & Eva Palm-
blads samt Annette Carstens teori om den nutida välfärdsarbetarens 
språkliga praktik. Analysen visar att samordnaren framstår som en 
gräsrotsbyråkratisk profession med tämligen stort handlingsutrymme, 
men därutöver som en gränsöverskridande ”hybridprofession” vars in-
sats till stor del består i ett konsensusarbete i relation till klienter, sam-
verkande organisationsrepresentanter, arbetsgivare hos vilka klienterna 
arbetstränar, samt i relation till betalningsmakten (i första hand försäk-
ringskassan). 

I rapportens senare del fördjupas diskussionen om samordnaren som 
en profession som inte endast fokuserar på klientens förmåga och vilja, 
utan även på dennes spontana lust. Samtidigt framstår ArbetsDax som 
ett försök att utveckla välfärdsarbetets organisation i riktning bort från 
forna tiders omyndigförklarande socialpolitik, bland annat genom att 
skapa den nya professionen samordnare. 
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Inledning 

Under senare år har talet om utanförskap i det svenska samhället varit 
framträdande i den politiska debatten. Ett utanförskap som sägs höra 
samman med att inte ha ett lönearbete. 

De psykiskt funktionshindrade kan ses som en kategori människor 
som i hög utsträckning, utifrån sin mentala bräcklighet, riskerar att 
vara utan såväl jobb som sysselsättning. För att motverka detta har oli-
ka former av rehabiliteringsverksamheter vuxit fram runt om i landet – 
en utveckling pådriven av den rikspolitiska psykiatrireform som 
genomfördes i mitten av 1990-talet. 

För att klara ansvaret för det uppdrag som reformen lade på berörda 
myndigheter anses samverkan mellan dessa vara viktig för att inte 
människor ska riskera att hamna ”mellan stolarna”. I Eskilstuna resul-
terade samverkanssträvan i att en organisatorisk enhet, kallad Arbets-
Dax, skapades för arbetslivsinriktad rehabilitering i slutet av 1990-talet. 
I och med det uppstod också en för verksamheten speciell profession, 
samordnaren. Denna enhet och denna profession både beror av och ska 
bidra till samverkan mellan landstinget, kommunen, försäkringskassan 
och arbetsförmedlingen. 

Syfte och problemställning 
Det övergripande syftet med rapporten är att bidra till förståelsen av 
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 organi-
sationsform, som tillkommit efter politiska reformer. 
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Rapportens centrala analys gäller hur språket tillämpas inom verk-
samheten, i syfte att illustrera ArbetsDax diskursiva karaktär. Men för 
att sätta in verksamheten i ett organisatoriskt sammanhang görs också 
en analys av hur verksamheten kan beskrivas utifrån sociologisk teori, 
i syfte att illustrera samordnarnas professionskaraktär. 

De huvudsakliga frågeställningar som aktualiseras vid analysen av 
det empiriska materialet (dokument, intervjuer och observationer) är: 

� Hur framställs klienten? 

� Hur framställs de professionella med klientkontakter, d.v.s. samord-
narna? 

� Hur framställs samverkan? 

� Vad kan utifrån talet om verksamheten sägas förena och skilja sam-
ordnarens arbete i förhållande till de professionella med klientrela-
tioner inom de myndighetsorganisationerna som ArbetsDax sam-
verkar med, främst försäkringskassan och arbetsförmedlingen? 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 där-
med sägas om samordnarnas professionskaraktär? 

Utifrån dessa frågeställningar riktar jag avslutningsvis in framställ-
ningen på hur man kan förstå ArbetsDax som ett försök att organisera 
arbetslivsinriktad rehabilitering för psykiskt funktionshindrade. 
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Disposition 
Rapporten disponeras på följande vis: 

� I kapitlet Bakgrund kontextualiseras ArbetsDax utifrån beskrivning-
ar av hur verksamheter av ArbetsDax karaktär kan sägas ha vuxit 
fram i det svenska samhället under senare delen av 1900-talet. Kapit-
let innehåller dessutom en övergripande beskrivning av psykiatrire-
formen 1994–95 och dess organisatoriska konsekvenser, samt en 
kortfattad beskrivning av ArbetsDax specifika verksamhet. 

� I En teoretisk ingång närmar vi oss ArbetsDax verksamhet utifrån en 
etablerad sociologisk teori om de organisationsteoretiskt strukturella 
betingelser som kan sägas omgärda personal inom offentliga institu-
tioner vars arbetsuppgifter till stor del utförs inom ramen för klient-
relationer. 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 utgår ifrån, 
samt de tolkningsmässiga redskap som har använts i analysen. Kapit-
let inrymmer också en redogörelse för analysens upplägg och en be-
skrivning av det empiriska materialet. 

� I kapitlet Analys följer analysens olika etapper. 

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

� Rapporten avrundas med kapitlet Efterord som kortfattat beskriver 
läget våren 2008 för ArbetsDax och den interorganisatoriska sam-
verkan i Eskilstuna kommun inom arbetslivsinriktad rehabilitering 
för psykiskt funktionshindrade. 
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Bakgrund 

I detta kapitel sätts ArbetsDax verksamhet in i ett historiskt, politiskt, 
juridiskt, ekonomiskt och organisationsmässigt sammanhang. Kapitlet 
inleds med en historisk tillbakablick över verksamheter av ArbetsDax 
karaktär som skapades efter avvecklingen av den slutna psykvården 
under 1900-talet. Efter detta följer en kort redogörelse för 1994–95 års 
psykiatrireform, vilken kan sägas utgöra startskottet för olika försök 
till samverkan mellan myndigheter för att bättre stödja individer med 
psykiska problem. Framställningen utgår från tre olika källor: Lars-
Christer Hydén (et al)1, Berth Danermark & Christian Kullberg2, samt 
Anna Agrell3. Hänvisning till dessa görs fortlöpande i texten nedan. 

Därefter beskrivs dels hur samverkan började inom Eskilstuna 
kommun och dels för hur ArbetsDax specifika verksamhet ser ut. 

Något om historiens vingslag 
Under 1950-talet och det tidiga 1960-talet nådde, enligt Hydén, den slu-
tenvårdsbaserade psykiatrin sin ”höjdpunkt”. Dels med avseende på an-
talet tillgängliga vårdplatser och dels antalet patienter som var intagna 
för tvångsåtgärder: Det fanns ungefär 34 000 vårdplatser och 450 slu-
tenvårdspsykiatriska patienter per 100 000 invånare, vilket gjorde att 
Sverige låg i topp vid en internationell jämförelse. Det var då som av-

                                         
1. Hydén, L-C. (red.) (2005). Från psykiskt sjuk till psykiskt funktionshindrad. 

Lund: Studentlitteratur. 
2. Danermark, B. & Kullberg, C. (1999). Samverkan. Välfärdsstatens nya arbets-

form. Lund: Studentlitteratur. 
3. Agrell, A. (2002). Lagstiftning med den psykiskt funktionshindrade i fokus. Stock-

holm: Schizofreniförbundet. 
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vecklingen av de stora slutna mentalsjukhusen inleddes, samtidigt som 
olika öppenvårdsalternativ började utvecklas.4 

Ett flertal förklaringar finns till detta trendbrott. En är att det under 
1950-talet hade utvecklats en rad nya och effektiva antipsykotiska me-
diciner, vilka bidrog 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 ett 
stort antal patienter i stället kunde erbjudas arbete inom industrin. Yt-
terligare en förklaring hör samman med ekonomiska aspekter då allt-
fler av de gamla mentalsjukhusen var i behov av enorma ekonomiska 
investeringar för underhåll och utveckling, utgifter som politikerna vil-
le undvika till förmån för de nya och mindre kostnadskrävande be-
handlingsformerna. Därtill pekar Hydén på en allmän avinstitutionali-
serande utvecklingstrend inom 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 att sektorisera psykiatrin, vilket 
medförde att den psykiatriska öppenvården fick en alltmer framträ-
dande roll. En sådan förändring kunde dock bli en segdragen process, 
då det i många fall fick regionalpolitiska konsekvenser: flera av de gam-
la mentalsjukhusen låg utanför de stora städerna och hade i generatio-
ner, direkt eller indirekt, erbjudit en utkomst för ett stort antal perso-
ner bland lokalbefolkningen. En nedläggning berörde därför inte en-
dast patienternas väl och ve utan också personalens, då denna riskerade 
arbetslöshet och förlorad försörjning. Utvecklingen var dock entydig 
och i slutet av 1900-talet hänvisades många människor med långvariga 
och svåra psykiska problem till att bo kvar hemma eller i någon form 
av boende med stöd, socialt men ofta också medicinskt.6 

Hydén pekar på att avvecklingen av mentalsjukhusen påverkade in-
tresset för och värderingen av den medicinskt/biologiskt dominerade 
psykiatrins kunskapsområde. När människor inte är intagna på sjuk-
hus i syfte att få sin sjukdom botad, utan tvärtom lever kvar i sin socia-
la miljö med sina psykiska problem och svårigheter, aktualiseras andra 
kunskapsområden. Det framstår inte längre som naturligt att de medi-

                                         
4. Hydén, s. 20–21. 
5. Ibid. 
6. Ibid., s. 21–22, 28. 
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cinska aspekterna ska stå i fokus, då den bakomliggande sjukdomen 
kan anses åtminstone periodvis botad eller icke-aktiv. I stället fokuseras 
de funktionella konsekvenserna av sjukdomen, vilket bidrar till talet 
om funktionshinder och handikapp. Därmed aktualiseras en annan 
sorts professionella kunskaper – kunskaper som idag framför allt finns 
inom den kommunala socialtjänsten eftersom det är där man i huvud-
sak arbetar och har kontakt med personer som har svåra och långvari-
ga psykiska problem.7 

Danermark & Kullberg menar att en sådan utveckling visar att lä-
karvetenskapen 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 psyki-
atrin genomgår en förändring i synen på sitt eget kunskapsområde: en 
allt större insikt om problemens komplexitet har vuxit 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 sam-
hällsövergripande förändring 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 
slussa 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 efter-
kommande reformen under 1994–95 i första hand handlade om de psy-
kiskt funktionshindrades situation utanför psykiatrin – psykiatrin stod 
alltså inte primärt i fokus. De menar att utredningen visade att sam-
verkan mellan psykiatrin och berörda myndigheter var dåligt utveck-
lad. Detsamma gällde rehabiliteringsinsatserna, som därtill ansågs dåligt 
samordnade och vilande på en föråldrad ideologi och bristande kun-
skaper. Vidare att alltför många av de psykiskt funktionshindrade sak-

                                         
7. Ibid., s. 28–29. 
8. Danermark & Kullberg, s. 23. 
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nade eget boende och sysselsättning, samt att de anhöriga var alltför då-
ligt involverade i rehabiliteringen. Utredningen riktade vidare kritik 
mot brister i samordning, brister i bemötandet, samt mot en oförmåga 
att tillvarata målgruppens egna resurser. Behandlingsmetoderna ansågs 
ensidiga och man ansåg att det fanns ett bristande ansvar för målgrup-
pens hela livssituation. Därtill kom en onödigt omfattande läkemedels-
förskrivning.9 

Enligt Danermark & Kullberg föreslog utredningen att de psykiskt 
funktionshindrade borde omfattas av den så kallade arbetslinjen. En så-
dan linje hade sedan tidigare tillämpats inom försäkringskassan för in-
divider som ansågs kunna återanpassas till arbetsmarknaden. I ansvars-
frågan menade man att försäkringskassan skulle tilldelas samma ansvar 
för rehabilitering oberoende om individen hade en anställning att åter-
gå till eller ej. Därför föreslogs ökade resurser till försäkringskassans 
rehabiliteringsarbete.10 

Enligt Agrell var ett av reformens huvudsyften att förtydliga kom-
munernas ansvar för personer med psykiska funktionshinder, ett an-
svar som de fick redan i samband med den socialtjänstlag som trädde i 
kraft 1982. Ansvaret innebar att kommunerna genom socialtjänsten 
skulle tillgodose dessa personers behov av bostäder och sysselsättning. 

På övergripande politisk nivå menade man dock att kommunerna 
inte hade uppfyllt detta ansvar, varför reformen ansågs påkallad. Men 
reformen innehöll även mer allmänna syften, vilka formulerades som 
att personer med psykiska funktionshinder skulle få bättre levnadsför-
hållanden, livsvillkor och livskvalitet genom ökade möjligheter till 
gemenskap och delaktighet i samhället.11  

Reformen innebar alltså inte samma sak som att lägga ned mental-
sjukhusen, eftersom detta i stor utsträckning redan hade skett. Enligt 
Hydén kan den däremot ses som ett svar på de förhållanden 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 transin-
stitutionalisering snarare än avinstitutionalisering av stödet till de psy-

                                         
9. Ibid., s. 24. 
10. Ibid., s. 27. 
11. Agrell, s. 11. 
12. Hydén, s. 46. 
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kiskt funktionshindrade, då ansvaret delvis överfördes till organisatio-
ner inom andra samhällssektorer och ansvarsdomäner än sjukvården.13 

I lagens mening anses alltså kommunerna ha det yttersta ansvaret för 
att de psykiskt funktionshindrade får det stöd och den hjälp de behö-
ver, men enligt Agrell finns även andra organisationer som har ansvar 
för kommuninvånarna. Exempelvis ansvarar landstinget för att männi-
skor får en god hälso- och sjukvård och försäkringskassan kan ha an-
svaret för det samhälleliga ekonomiska stödet. Om dessa båda organisa-
tioner 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 med socialtjänstlagen har dock kommunen ett rehabi-
literingsansvar. Detsamma gäller om kommunen genom avtal har över-
tagit ansvaret för landstingets hemsjukvård. Således delas rehabiliter-
ingsansvaret mellan landsting och kommun. Men även försäkringskas-
san och arbetsgivare/arbetsförmedlingen anses ha ett visst ansvar. Vil-
ken 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 rehabiliter-
ingen. I stället menar Agrell att lagändringar de senaste åren har med-
fört som en grundläggande princip att försäkringskassan och arbetsgi-
vare/arbetsförmedling arbetar efter den så kallade arbetslinjen, vilket 
innebär att dessa inte anses ha ansvaret för den enskilde individens all-
männa hälsotillstånd eller välbefinnande. Det ansvaret vilar i stället på 
landstinget eller kommunen.15 Ansvarsfrågan kan därför i sin helhet 
framstå som tämligen splittrad och komplex. 

Enligt Hydén såg de berörda organisationerna sig tvungna att bland 
annat utveckla och fördjupa samverkan sinsemellan för att klara ansva-
ret 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 dessa projekt fastställdes att 

                                         
13. Ibid., s. 23. 
14. Agrell, s. 12. 
15. Ibid., s. 64–65. 
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ungefär 43 000 människor kunde beröras av olika slags insatser, samt 
att det fanns ett okänt antal som levde med sitt psykiska funktionshin-
der men som hade ingen eller endast sporadisk kontakt med social-
tjänsten eller psykiatrin.16 

Danermark & Kullberg understryker Hydéns slutsats när de menar 
att samverkan över organisationsgränser idag är en nödvändig arbets-
form för välfärdsstaten, och inte längre något som de olika aktörerna 
kan välja att göra eller inte göra. Detta, menar de, är kännetecknande 
för välfärdsstatens utveckling i stort och baseras på två grundläggande 
tendenser: Dels en heterogeniseringsprocess och dels en renodling re-
spektive diversifiering av verksamheter.17 

Heterogeniseringsprocessen berör de nya former som välfärdspoliti-
ken tar sig då detaljreglering och centralisering ersätt med reglering ge-
nom ramlagsstiftning och en åtföljande påtaglig decentralisering av be-
slutsbefogenheter och verksamheter. Detta menar de föder en varia-
tionsrikedom av verksamhetsformer som är ny. 

Renodling och diversifiering berör å andra sidan innehållet i verk-
samheterna då vissa organisationer avgränsar sin verksamhet alltmer – 
vilket medför att uppgifter med tillhörande ansvar därmed överförs till 
andra organisationer och verksamheter som å sin sida får stå för diver-
sifieringen. 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, le-
der till en helt ny typ av beroendeförhållanden mellan verksamheter-
na, och för att över huvud taget kunna klara uppdragen måste samver-
kan ske.18 

Något om konsekvenserna i Eskilstuna kommun 
I Eskilstuna bildades under 1994 en övergripande samverkansorganisa-
tion kallad RESAP (Rehabilitering, Samverkan, Psykiatri). I denna or-
ganisation ingick politiker och tjänstemän från landstinget Sörmland, 
Eskilstuna kommun, försäkringskassan, arbetsförmedlingen/AMI, 
Samhall, samt från brukarnas intresseföreningar RSMH (Riksförbundet 

                                         
16. Hydén, s. 48. 
17. Danermark & Kullberg, s. 9. 
18. Ibid. 
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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 yttersta politiska ansvaret för verksamheten, dels 
en tjänstemannanivå – RESAP 2 – bestående av tjänstemän med kun-
skaper om rehabilitering och vars ansvarsområde därför omfattade 
kunskapsutveckling och metoder för rehabiliteringsarbetet samt att 
stärka den interorganisatoriska 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 målgruppen. Målsättningarna 
i de båda verksamheterna skilde sig dock åt. Medan ArbetsRo syftade 
till mindre prestationsinriktad sysselsättning utifrån individuella be-
hov, syftade ArbetsSam till en rehabilitering som skulle föra klienterna 
närmare arbetsmarknaden. 

En sammanslagning 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 verksamhe-
ten 2003–2004.21 

Något om ArbetsDax verksamhet 
I detta avsnitt följer en övergripande redogörelse för den operativa 
verksamheten inom ArbetsDax. Beskrivningen utgår i huvudsak från 
en informationsbroschyr som samordnarna använt för att nå presum-
tiva klienter22, samt ur verksamhetsberättelsen för år 2003. 

ArbetsDax har som målsättning att erbjuda målgruppen – personer 
med olika grad av psykiska funktionshinder bosatta i Eskilstuna kom-
mun – en högre livskvalitet, restaurering av självkänslan, meningsfull 
sysselsättning, en möjlighet att förstärka grundläggande arbetsfärdighe-

                                         
19. Erlandsson, S. & Gustafsson, M. (2004, s. 9). ArbetsDax – rehabilitering av 

psykiskt funktionshindrade. Utvärdering av en verksamhet i samverkan mellan lands-
tinget, kommunen, försäkringskassan och arbetsförmedlingen i Eskilstuna. Eskilstu-
na/Västerås: Centrum för välfärdsforskning, Mälardalens högskola. 

20. Ibid., s. 11. 
21. Ibid., s. 11–12. 
22. Broschyren utgör en del av det empiriska materialet i denna studie (doku-

ment C i avsnittet Textmaterial, s. 56, samt bilaga 4, s. 165). 
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ter, samt att förbereda för återgång till arbete eller fortsatt arbetsreha-
bilitering. 

Arbetsmetoden bygger på frivillighet och egen motivation, och in-
leds med att personalen tillsammans 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 reha-
bilitering eller en långvarig rehabilitering med inriktning mot syssel-
sättning. Sedan söker personalen lämpliga arbetsplatser för arbetsträ-
ning utifrån klientens önskemål. Stöd och handledning ges kontinuer-
ligt till klienten såväl som till handledaren23 på arbetsplatsen. Varje kli-
ent har i huvudsak kontakt med en av samordnarna på ArbetsDax, 
medan de övriga kan bidra med sin kompetens vid behov. Stor vikt 
läggs vid tids- och kontinuitetsaspekten. 

Klientens försörjning påverkas i huvudsak inte under tiden i Ar-
betsDax. Undantag kan dock gälla för sjukpenningen som kan ersättas 
med rehabiliteringspenning. Dessutom kan personer med förtidspen-
sion eller försörjningsstöd erhålla ett tillägg i form av en aktivitetser-
sättning om 25–35 kr/dag. 

Klienter kan komma till verksamheten genom kontakter med de i 
samverkan ingående samhällsorganen eller andra anslutande verksam-
heter. Exempel på anslutande verksamheter är kommunens olika sys-
selsättningsverksamheter som Rothoffsvillan24, arbetsmarknadsverk-
samheter som AMA25, samt socialtjänstens Försörjningsstöd och Indi-
vid och familj. Landstingets arbetsterapiverksamhet inom Enebacken 
utgör ytterligare ett exempel på anslutande verksamheter. Det före-
kommer också att personer på eget initiativ tar kontakt med persona-
len på ArbetsDax. 

                                         
23. Med handledare avses person på arbetsplatsen vars uppgift är att på olika vis 

stödja klienten under arbetsträningen. 
24. Rothoffsvillan, en numera nedlagd verksamhet, vände sig till alla med funk-

tionsnedsättning på grund av långvarig psykisk ohälsa. Syftet var att kunna erbjuda 
meningsfull sysselsättning utifrån deltagarens funktionsnivå. Se Erlandsson & Gus-
tafsson, s. 14. 

25. AMA är en enhet inom arbetsmarknads- och familjeförvaltningen som be-
driver varierande arbetsmarknadsverksamhet i olika arbetslag. 
(Källa: http://eskilstuna.se/templates/Page.aspx?id=6048). 
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Efter tiden i ArbetsDax slussas klienterna ut till lämplig verksam-
het – exempelvis lönearbete, utbildning eller fortsatt yrkesinriktad re-
habilitering via arbetsförmedlingen. Här avgör i huvudsak klientens 
arbetsförmåga i samband med avaktualiseringen var vederbörande 
hamnar. Det kan också innebära att klienten slussas till någon av de 
ovan nämnda anslutande verksamheterna. 

Enligt verksamhetsberättelsen 2003 beräknades ArbetsDax kunna ha 
ca 70 klienter inskrivna i verksamheten, och av dessa skulle ca 25–30 
avslutas varje år. Under det året var dock 149 personer inskrivna, varav 
38 hade skrivits ut ur verksamheten. Vid årets slut väntade dessutom 
ett 25-tal personer på att få komma till ArbetsDax. Detta antyder att 
behovet av verksamheten var större än beräknat antal platser, vilket 
orsakade en omfattande överinskrivning. 

Personalen på ArbetsDax utgörs av tre kommunalanställda personer, 
kallade samordnare, och en arbetsterapeut anställd av landstinget (psy-
kiatrin). 

Verksamheten drivs som ett projekt på halvårsbasis, vilket innebär 
att varje huvudman har möjlighet att med sex månaders varsel dra sig 
ur samverkan såväl praktiskt som finansiellt. Liksom de tidigare 
nämnda verksamheterna ArbetsRo och ArbetsSam har kommunens 
socialpsykiatri ansvar för driften medan försäkringskassan har det fi-
nansiella huvudansvaret. 

Något om att närma sig pudelns kärna 
I utredningen inför och under genomförandet av psykiatrireformen 
kom, enligt Hydén, definitionen 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 hu-
vudmännen. En osäkerhet som framkommit sedan åtminstone 1980-
talet i långdragna diskussioner om vem som har ansvaret och som har 
bidragit till att många inte erhållit det stöd från socialtjänsten som la-
gen föreskriver. Det största problemet anses ha gällt dem som varit i 
behov av flera samtidiga insatser, vars ansvar legat på olika huvud-
män.26 

                                         
26. Hydén, s. 47. 
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Hydén pekar på att de specifika svårigheterna för varje individ gör 
att verksamheter med inriktning mot psykiska funktionshinder till 
stor del behöver utgå från individens behov, vilket alltså bidrar till att 
målgruppen för verksamheterna anses som mycket heterogen. Detta 
aktualiserar personalens förmåga att ta reda på och förstå andras behov, 
vilket kan försvåras av att det finns ett oklart förhållande mellan för-
ändringar av individers levnadsförhållanden och deras egenupplevda 
livskvalitet. 

En vanlig föreställning är att förbättrade levnadsförhållanden mer el-
ler mindre automatiskt medför förbättringar av den upplevda livskvali-
teten, vilket dock inte alltid är fallet. Tvärtom, menar Hydén, kan 
psykiskt funktionshindrade i många fall göra en annorlunda bedöm-
ning av sin egen livssituation jämfört med vad de professionella gör. 
Många uppger sig exempelvis vara tillfredsställda med mycket knappa 
levnadsomständigheter. Dessutom anger Hydén att personer som be-
finner sig i rehabilitering kan ha svårigheter att själva se vad som bör 
göras. Sammantaget kan detta leda till en besvärlig balansgång som per-
sonalen har att hantera.27 

Sammanfattningsvis kan man säga att det har framkommit åtmin-
stone två vanliga och samtidigt grundläggande och sammanhängande 
källor till osäkerhet och komplexitet i verksamheter av ArbetsDax’ ka-
raktär: den av olika intressen konfliktfyllda definitionen av a) klienten 
och b) den interorganisatoriska samverkan. Detta torde med viss nöd-
vändighet även inrymma svårigheter vid definitionen av c) de profes-
sionella. 

Därmed snuddar vi vid den här rapportens huvudsakliga inriktning. 
Innan vi kommer till det ska vi dock först ta del av en teoretisk ingång 
för förståelsen av organisatoriska aspekter på arbetet som utförs av per-
sonal med klientrelationer inom ett par offentliga institutioner som 
gränsar till ArbetsDax verksamhet – försäkringskassan och arbetsför-
medlingen. Därefter fokuseras den språkliga praktiken i välfärdarbeta-
rens relation till sina klienter, exempelvis inom kommunens social-
tjänst. 

 

                                         
27. Ibid., s. 51–52. 
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En teoretisk ingång  

En teoretisk ingång för förståelsen av verksamheter av ArbetsDax 
strukturella karaktär kan utgöras av Roine Johanssons teori om gräs-
rotsbyråkraten.28 Denna ingång har jag funnit relevant då teorin bygger 
på empiriska data från försäkringskassan och arbetsförmedlingen, två 
organisationer som berörs av den interorganisatoriska samverkan kring 
ArbetsDax. 

Teorin kan vara fruktbar som spegel och som kontrast vid analysen 
för att belysa strukturella likheter och skillnader mellan samordnarnas 
profession och professioner med klientrelationer inom myndigheter 
som försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Frågan är intressant då 
ett rimligt antagande kan vara att ArbetsDax är tänkt att bidra med nå-
got kvalitativt och/eller kvantitativt annorlunda till såväl klientrela-
tionen som till den interorganisatoriska samverkan. 

För att analysera den språkliga praktiken måste vi dock vända blick-
arna åt annat håll för att finna teoretisk förankring. Detta eftersom Jo-
hanssons teori inte fokuserar på vad som händer i den språkliga inter-
aktionen i mötet mellan gräsrotsbyråkrat och klient, eller på hur språ-
ket används i officiella dokument för verksamheten. Frågan om hur 
klientkonstruktionen går till inom en myndighet lämnas exempelvis 
obesvarad. Därför vänder jag mig där till Mats Börjesson & Eva Palm-
blad samt Annette Carstens för att illustrera välfärdsarbetares språkliga 
praktik. 

                                         
28. Johansson, R. (1992). Vid byråkratins gränser. Om handlingsfrihetens organisa-

toriska begränsningar i klientrelaterat arbete. Lund: Arkiv förlag. 
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Gräsrotsbyråkraten 
Den personal som har kontakt med en organisations klienter tillhör i 
allmänhet de nedre skikten i den organisatoriska hierarkin, enligt Roi-
ne Johansson. Trots att personalkategorin återfinns inom en stor 
mängd verksamhetsområden arbetar de ändå i många avseenden under 
likartade villkor. Detta menar Johansson är en relativt ny insikt inom 
den samhällsvetenskapliga forskningen, då denna personalkategori 
uppmärksammades först på 1970-talet.29 

Begreppet gräsrotsbyråkrat lanserades enligt Johansson i en artikel 
av statsvetaren Michael Lipsky år 1976. Lipsky vidareutvecklade senare 
sina idéer till en mera utarbetad teori om gräsrotsbyråkrater, vilka de-
finierades som offentligt anställda tjänstemän som dels har direktkon-
takt med medborgarna i sitt dagliga arbete och dels har avsevärd hand-
lingsfrihet i utförandet av detta arbete.30 

För att precisera definitionen av gräsrotsbyråkraten ytterligare me-
nar Johansson att man kan dela in ”de byråkratiska gräsrötterna” i två 
grupper. Grupp 1 kännetecknas 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 grupp 2 
hanteras inte problem som krav utan som situationer vilkas verkliga 
behov måste undersökas, uppskattas, värderas och bedömas och man 
vet därför inte i förväg hur resultatet kommer att se ut. Inom denna 
grupp blir det tjänstemannens uppgift att, då vederbörande finner det 
lämpligt, ifrågasätta klienternas egna bedömningar – att bedöma huru-
vida det verkliga problemet överensstämmer med det av klienten pre-
senterade eller ej. 

Johansson menar att i hans version av definitionen av gräsrotsby-
råkraten återfinns denne i huvudsak inom grupp 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 organisatoriska aspekterna kommer in.31 

En väsentlig förutsättning för definitionen av gräsrotsbyråkraten ut-
gör nämligen enligt Johansson definitionen av vad en byråkratisk or-

                                         
29. Ibid., s. 41. 
30. Ibid. 
31. Ibid., s. 41–42. 
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ganisation kan kännetecknas av: 1) den är hierarkiskt uppbyggd; 2) den 
är specialiserad, det vill säga är avgränsad att utföra vissa typer av ar-
betsuppgifter men inte andra, såväl internt mellan olika avdelningar 
och ansvarsområden som i förhållande till omgivningen; 3) verksamhe-
ten bygger på skrivna dokument som bevaras; 4) i uppgifterna ingår 
någon typ av kontrollverksamhet; men mest kännetecknande är att 5) 
arbetet är formaliserat, det vill säga kringgärdat av regler och uppgif-
terna 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 hierarki-
erna se olika ut och reglerna kan vara mer eller mindre bindande sam-
tidigt som de kan omfatta allt från övergripande målsättningar till de-
taljerade procedurföreskrifter. Informellt kan de byråkratiska kriteri-
erna fungera olika i tillämpningsskedet, då exempelvis regelsamlingen i 
sig säger lite om hur tillämpningen av reglerna ska gå till i mötet med 
klienterna. Organisationer som arbetar utifrån relationer med klienter 
kan därför vara av särskilt intresse, då klienterna har en särställning för 
organisationen när denna ska öppna sig mot omvärlden: de utgör den 
formella anledningen till organisationens existens, eftersom de utgör 
det ”råmaterial” som organisationen har att arbeta med.33 

Men låt oss nu syna vår gräsrotsbyråkrat lite närmare in på söm-
marna, dels i relation till klienterna och dels i relation till organisatio-
nen. 

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 fram-
stå som byråkratiskt på olika sätt och i olika utsträckning. Johansson 
menar dock att utifrån klienternas synvinkel framstår en egenskap hos 
gräsrotsbyråkratin som särskilt kärnfull: upplevelsen av att bli hante-
rad. 

Enligt Johansson rör en sådan klientreaktion vid en central egenskap 
hos gräsrotsbyråkratens aktivitet, nämligen omvandlingen av individer 

                                         
32. Ibid., s. 35. 
33. Ibid., s. 36. 
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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 byrå-
kratins tjänster. Som sådan förväntar den sig ett visst mått av service 
utifrån de egna individuella omständigheterna. Detta medan de byrå-
kratiorganisatoriska förutsättningarna utgår ifrån att klienten i ringa 
utsträckning ska behandlas utifrån individuella omständigheter. Då de 
organisatoriska aspekterna bestämmer ramarna för gräsrotsbyråkratens 
handlande, hamnar denne ofelbart i en situation som Johansson be-
skriver som magisk: gräsrotsbyråkratens uppgift att anpassa individen 
till organisationen genom att likt en modern trollkarl transformera 
och reducera individen till klient genom att endast ta hänsyn till vissa 
av individens individuella omständigheter. Omständigheter som fram-
står som viktiga för organisationens, och därmed gräsrotsbyråkratens, 
existens. Detta transformationsarbete kan beskrivas som en förvand-
ling av social handling till rationellt organiserad handling.35 

Klienten blir således en organisatorisk konstruktion där individen 
reduceras till ett för organisationen hanterligt format genom att endast 
sådana karaktäristika som faller innanför området för organisationens 
verksamhet är av intresse. Detta för att underlätta placering i kategori-
er som organisationen i förväg har skapat. På så sätt erhåller individen 
sin organisationsbestämda 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 ut-
trycks i det individuella fallet – en bunt papper som innehåller för or-
ganisationen 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 varandra i 
samband med att den senare ska typifiera den förre, utifrån de på för-
hand bestämda organisatoriska kategorierna.36 

I mötet med klienten präglas den byråkratiska klientrelationen, en-
ligt Johansson som utgår från en fenomenologisk idétradition, av när-
het utan motsvarande grad av direkthet: utifrån närhetsaspekten äger 

                                         
34. Ibid., s. 37–38. 
35. Ibid., s. 43. 
36. Ibid., s. 51, 60–61. 
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relationen ofta rum i den direktupplevda sociala verklighetens värld, 
medan graden av direkthet endast närmar sig de samtidas sociala värld. 
Det vill säga, i min tolkning av Johansson: utifrån närhetsaspekten de-
lar förvisso gräsrotsbyråkrat och klient det fysiska rummet (förutsatt 
att de träffas ansikte-mot-ansikte) med varandra, men gräsrotsbyråkra-
tens 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 

I relationen kan därför den personliga dimensionen endast bli illuso-
risk. Detta kan 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 gräsrotsbyråkratens roll.38 

 
Utifrån ovanstående preciserar Johansson i fem punkter de strukturella 
dimensioner inom vilken gräsrotsbyråkratens relation till klienten ut-
spelar sig inom sitt organisatoriska sammanhang: 1) regel-bundenhet, 2) 
specialiseringsgrad, 3) tid per ärende, 4) intresseområde, samt 5) av-
stånd. 

Genom strikt tillämpning av formella detaljregler, det vill säga en 
bundenhet till regler, kan gräsrotsbyråkraten åstadkomma minsta möj-
liga direkthet och därigenom begränsa möjligheterna att göra undantag 
i enskilda fall. Å andra sidan kan en sådan behandling borga för lika-
behandling och god rättssäkerhet för klienterna, samt att gräsrotsby-
råkraten kan söka skydd under regelverket. Hur regel-bundenheten till-
lämpas beror på det politiska klimatet i det omgivande samhället samt 
av organisationens specialisering.39 

                                         
37. Ibid., s. 46–50. 
38. Ibid., s. 52. 
39. Ibid., s. 63, 81. 
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Genom att den byråkratiska organisationen i vissa verksamheter 
strävar efter att standardisera ärendehandläggningen för att öka ande-
len instrumentellt handlande, följer att specialiseringsgraden ökar för 
gräsrotsbyråkraten. Detta kan 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 relevanta, och i takt med ökad specialisering avtar så-
ledes intresset för klientens särskilda individuella omständigheter. 
Ökad specialisering medför således ett minskat intresse för att bena ut 
klientens ibland ganska komplexa problembild, vilket kan påkalla be-
hovet av såväl direkthet som närhet. I fokus står i stället 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. 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 hand-
läggning är, desto viktigare blir det för organisationen att kunna upp-
rätta en slags buffert med vars hjälp man kan reglera inflödet av ären-
den. De inkommande mindre komplicerade fallen kan därmed hand-
läggas tämligen omgående av mottagande gräsrotsbyråkrat, medan de 
lite svårare fallen skickas vidare uppåt i den byråkratiska hierarkin. På 
så vis uppstår således en organisationshierarkisk skiktning av fallen.41 

Intresseorienteringen omfattar spänningsfältet mellan klientens behov 
av service och gräsrotsbyråkratens strävan efter kontroll över om kli-
enten är berättigad till denna service eller ej. Utgångspunkten för gräs-
rotsbyråkraten är att ta hänsyn också till andra intressen än den en-
skilde klientens, vilket är kännetecknande för byråkratier som ägnar 
sig åt masshantering. Det handlar alltså om att bevaka uppdragna grän-
ser för organisationens verksamhet.42 

                                         
40. Ibid., s. 70. 
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42. Ibid., s. 74–75, 81. 
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Avstånd handlar om i vilken form interaktionen äger rum mellan 
klient och gräsrotsbyråkrat: Ansikte-mot-ansikte (tids- och rumssam-
manfallande), telefonledes (tidssammanfallande) eller skriftlig kor-
respondens (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 klien-
ten, men ett skydd då det är lättare att ge klienten negativa besked. 
Men det handlar också om varaktighet: ju fler, tätare och långvarigare 
kontakter parterna har desto närmare kommer de varann fysiskt såväl 
som socialt – ökad varaktighet minskar således skillnaden mellan när-
het och direkthet i klientrelationen. Men minskat avstånd innebär 
ökad tidsåtgång, vilket alltså innebär att den femte dimensionen kan 
komma i konflikt med organisationens krav på tid per ärende. Gräs-
rotsbyråkraten kan därför med avsikt försöka öka avståndet, i syfte att 
minska handläggningstiden.43 

De fem dimensionerna kan således på olika vis medföra begräns-
ningar i klientrelationen med avseende på närhet och direkthet, och 
den främsta anledningen utgörs av de tämligen oföränderliga administ-
rativa kategorier som har fått ersätta den sociala relationens mera flex-
ibla idealtyper.44 Främst gäller detta för dimension 1 och 2, vilket bi-
drar till minskad grad av direkthet 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 gräsrotsby-
råkratens makt, och det på följande vis: gräsrotsbyråkraten förfogar 
över organisatoriska resurser att belöna eller bestraffa klienten; klient-
relationen utgör för gräsrotsbyråkraten en rutinartad relation medan 
det för klienten ofta handlar om en i någon mån unik kontakt; gräs-
rotsbyråkraten har nästan alltid hemmaplan då de flesta mötena utspe-
lar sig i byråkratins lokaler; gräsrotsbyråkraten har oftast bättre kun-
skapsmässiga förutsättningar än klienten; dessutom är de flesta klienter 
i allmänhet isolerade från varandra och saknar därför möjlighet att stäl-

                                         
43. Ibid., s. 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, s. 50–54. 

45. Ibid., s. 61. 



En teoretisk ingång ArbetsDax – för psykiskt funktionshindrade 

32 

la gemensamma krav. Samtidigt bidrar klientrelationen till gräsrotsby-
råkratens makt gentemot organisationen eftersom endast denne har di-
rektkontakt med organisationens ”råmaterial” klienten.46 

Johansson menar att det är de strukturella dimensionerna som om-
ger och definierar klientrelationen som inverkar på organisationens 
möjligheter att kontrollera gräsrotsbyråkratens arbete. Då kan speciali-
seringsgraden och regel-bundenheten framstå som intressanta att stude-
ra vad gäller variationer i kontrollrelationen mellan organisation och 
gräsrotsbyråkrat.47 Därmed närmar vi oss gräsrotsbyråkratens relation 
till organisationen, vilken behandlas i det kommande avsnittet. 

Relationen till organisationen: Kontrollens blinda fläck 
Organisation är ett sätt öka handlingskapaciteten, menar Johansson, 
men det finns ingen automatik 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 osäker-
het. I synnerhet gäller detta gräsrotsbyråkratens arbete, då det är syn-
nerligen svårt att direktövervaka eftersom handlingsfriheten är ett mås-
te för att arbetsuppgifterna ska bli utförda på ett adekvat sätt.48 

Inom organisationer som baseras på lönearbete är den grundläggande 
maktresursen gentemot medlemmarna i organisationen, enligt Johans-
son, betalningsmakten – en makt som grundas i kontroll av medlem-
marnas 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 pas-
siv kontrollant, samt har en direkt eller indirekt inverkan på det arbete 
som kontrolleras. Aktivt utövad kontroll kan verka både direkt och 
indirekt på arbetet, medan passiv kontroll endast verkar indirekt. Den 
direkta verkan på arbetet sker vid den ovan nämnda påträngande kon-

                                         
46. Ibid., s. 45, 53. 
47. Ibid., s. 84. 
48. Ibid., s. 95, 99, 135, 137. 
49. Ibid., s. 139. 
50. Ibid., s. 124, 136. 
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trollen, medan den indirekta sker vid byråkratisk, diskret och tillbaka-
syftande kontroll.51 Därutöver kan de olika formerna för kontroll kny-
tas till olika tidsdimensioner: premisskontroll före, utförandekontroll 
under eller prestationskontroll efter arbetets utförande.52 

Av dessa olika former av kontroll menar Johansson att gräsrotsby-
råkratens arbete i huvudsak kan kontrolleras genom diskret och tillba-
kasyftande kontroll, vilken utförs före respektive efter arbetets utfö-
rande.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 kogni-
tiva förutsättningarna för beslutsfattande, 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 ex-
empelvis syfta till att samtliga medarbetare behöver dra åt samma 
håll. Således syftar den till kontroll av premisserna, och knyter an 
till normativ makt.54 

� Den tillbakasyftande kontrollen utgörs av uppföljande prestations-
kontroller 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 ärendehandlägg-
ningen i vissa geografiska regioner.55 Denna form av kontroll kan 

                                         
51. Ibid., s. 136. 
52. Ibid., s. 122–135. 
53. Ibid. 
54. Ibid., s. 124, 130, 136–138. 
55. Här menar Johansson att det något paradoxalt kan bli så att de arbetsuppgif-

ter som är snävt definierade och standardiserade kan resultera i kvalitativ uppfölj-
ning, exempelvis hos försäkringskassan, medan arbetsuppgifter som är vidare defi-
nierade och mindre standardiserade kan resultera i kvantitativ uppföljning, exem-
pelvis hos arbetsförmedlingen. Se ibid., s. 138. 



En teoretisk ingång ArbetsDax – för psykiskt funktionshindrade 

34 

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 i stället inrikta oss på den språkliga praktiken för dagens 
välfärdsarbetare. 

Välfärdsarbetares språkliga praktik 
Mats Börjesson & Eva Palmblad anser, bland annat utifrån diskursana-
lytiska studier av akter inom socialtjänsten, att det finns en tydlig ut-
vecklingslinje i förändringen av den språkliga praktik som välfärdsar-
betare, 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 åtgär-
der. I vår tid kan man i stället 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 tillhö-
righetsreglering.58 

Detta, menar Börjesson & Palmblad, är i sin tur starkt förknippat 
med talet om individers frihet – 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. Mo-
tivationsarbetet inom det sociala arbetet utgör en återspegling av idén 
om individens frihet och bygger på talet om individen som en ansvarig, 
autonom och suverän varelse som dock kan ha en ”kärna” som inte all-
tid är tillgänglig utan kan kräva interventioner för att framträda. Man 
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57. Ibid., s. 139. 
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skulle således kunna säga att förändringen i välfärdsarbetarens arbete 
med klienterna består i ett skifte av fokus – från det problematiska hos 
individen, vilket kan leda till passivisering och handlingsförlamning, 
till att i stället fokusera på individens resurser. Eller som en övergång 
till ett perspektiv som inte sällan kallas ”en positiv människosyn”, då 
man ser på klienten som en individ med egen kapacitet att ta itu med 
sin situation.59 

Utifrån ovanstående premisser menar Börjesson & Palmblad att det 
sociala arbetets språkliga praktik numera i huvudsak inriktas på moti-
vationsarbete i klientrelationen, samt mot att eftersträva konsensus 
gentemot såväl klienter som andra berörda välfärdsarbetare och organi-
sationer.60 Min utgångspunkt här är att detta sker inom ramen för vad 
exempelvis Annette Carstens menar har varit det ledande socialpolitis-
ka fenomenet de senaste decennierna – aktiveringslinjen.61 Något som 
jag utgår ifrån utgör något grundläggande för det vi kan förknippa med 
begreppet arbetslinjen, då den hjälpsökande förväntas vara aktiv i rikt-
ning mot arbetsmarknaden som motprestation för att vederbörande 
ska erhålla ekonomiskt stöd från berörda myndigheter. 

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 klienten visar om denne önskar tillhöra de 
normalas skara eller ej. Bedöms klienten som innehavare av rätt värde-
grund 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 välfärdsarbe-
tarens uppgift att ha motiverande samtal med klienten för att försöka 
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61. Carstens, A. (1998, s. 11). Aktivering. Klientsamtaler og socialpolitik. Köpen-
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mana fram vilja. Men viljan får som sagt inte ha vilken riktning som 
helst – det gäller att ha den moraliskt ”rätta” viljan, vilket i välfärdsar-
betet kretsar kring viljan till självförbättring med autonomi som önsk-
värt 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 myndighetsper-
sonen 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 klien-
ten och inträder därigenom in i 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 ut-
reds 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 sammanfal-
ler med samhällsmoraliska principer. En sådan princip är exempelvis 
viljan att vara självförsörjande, vilket utgör en central kulturell norm. 

Därför kan ett ifrågasättande av klientens vilja till det ”rätta” få 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 vansklighet i arbetet som välfärdsarbetaren gör i 
relation till klienten, då att explicit diskutera moral och det moraliskt 
”rätta” riskerar att haverera klientens identitetskonstruktion. En kon-
struktion som utgår från klientens självbild, men även att eventuellt 
förändra såväl självbilden som synen på världen i stort. Därför inriktas 
samtalsarbetet mot att implicit implementera det moraliskt ”rätta” hos 
klienten, och i fokus för diskussionen hamnar klientens vilja. En vilja 
som därigenom också har kommit att bli ett moraliskt indränkt be-
grepp och därför även den behöver hanteras implicit. Av särskild vikt 
blir för välfärdsarbetaren att försöka skapa en trygg och tillitsfull sam-
talsatmosfär som inbjuder till samarbete.65 

                                         
63. Ibid., s. 69, 89. 
64. Ibid., s. 70–71. 
65. Carstens, s. 262–263. 
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Börjesson & Palmblad menar dock att motivationsarbetet inte en-
dast kretsar kring att vilja och välja utan också kring att kunna. Medan 
nivån på viljan blir en sorts indikator för personens 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 sviktande vilja, då hinder för förmågan exempelvis 
kan röra sig om olika slags fysiska åkommor.66 Som jag förstår det är 
det genom att undersöka och om möjligt påverka viljans inriktning 
som välfärdsarbetaren kan se som sin uppgift att bidra till att lyfta bort 
delar av eller alla de hinder som medför en bristande förmåga. Således, 
genom att i förhandling påverka viljan kan gränser för förmågan må-
hända förflyttas. 

Konsensus som nödvändighet 
Börjesson & Palmblad menar vidare att ett tydligt drag för vår tids so-
ciala arbete är att enighet och samsyn tycks ha upphöjts till norm, och 
detta gäller såväl bedömningar av vilka behov som föreligger hos klien-
ten som vilka eventuella åtgärder som bör sättas in. Men det är inte 
endast i relationen mellan välfärdsarbetaren och klienten som konsen-
susnormen framträder, utan också i relationer mellan olika professio-
nella och på olika nivåer inom berörda myndighetsorganisationer.67 

Börjesson & Palmblad pekar på ett konkret uttryck för den form 
som en nödvändig konsensus kan ta sig: kontraktsmodellen, i form av 
handlingsplaner och liknande formella dokument. Sådana dokument, 
menar författarna, innehåller ofta en tämligen påtaglig asymmetri mel-
lan den officiella institutionen, som den professionelle företräder, och 
klienten vad gäller förpliktelser och förändringskrav. De grundläggan-
de aktiviteterna och förbättringarna vilar primärt hos klienten, inte in-
stitutionen. Att etablera en sådan asymmetri framstår som både juri-
diskt och moraliskt rätt för institutionen, när en medborgare visar sig 
ha fallit ned i en problematisk kategori. För klientens del handlar sam-
varon med välfärdsinstitutionen om att arbeta på definitionen av situa-
tionen och vägen mot normalitet. Kontraktet kan därmed framstå som 

                                         
66. Börjesson & Palmblad, s. 84. 
67. Ibid., s. 108. 
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en lämplig pedagogik utifall detta arbete fallerar, då kontraktet utgör 
ett sätt att frysa en överenskommelse för framtida behov.68 

Därmed lämnar vi tidigare forskning om det sociala arbetet i stort 
för att i stället närma oss ArbetsDax specifika språkvärdsliga praktik. 

                                         
68. Ibid., s. 122. 
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En metodologisk utgång 

Metodkapitlet inleds med en motivering av metodvalet. Därefter redo-
görs för de metodologiska postulat som den valda metoden vilar på. 
Kapitlet avslutas med en beskrivning av det empiriska materialet. 

Om metodvalet 
Ur ett samhälls- och beteendevetenskapligt perspektiv kan man studera 
samverkan mellan organisationer utifrån flera olika teoretiska och me-
todologiska utgångspunkter – exempelvis psykologiska, socialpsykolo-
giska, organisationsteoretiska eller sociologiska. Vidare kan det som 
händer och sker inom samverkan beskrivas med utgångspunkt från ex-
empelvis strukturella förhållanden, förändringar i lagstiftning eller 
ekonomiska förhållanden. Samverkan kan därutöver beskrivas utifrån 
det som sker på individnivå, interpersonellt och intrapersonellt – ex-
empelvis mellan de yrkesverksamma som deltar och hur verksamheten 
påverkar klienterna.69 

Andra sätt att studera samverkan kan vara att göra skillnad mellan 
en diskursiv, sociologisk och psykologisk analysdimension. Den första 
av dessa dimensioner kan röra frågor som handlar om den ideologi och 
den kunskapssyn som framkommer i empirin. Den andra dimensionen 
rör grupprocesser och organisatoriska förändringar, medan den tredje 
dimensionen rör förändringar i förhållande till de enskilda individerna 
som studeras samt deras tolkningar av skeendet.70 

                                         
69. Se exempelvis Danermark & Kullberg, s. 58. 
70. Ibid. 
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Jag har valt att utgå från den förstnämnda analysdimensionen genom 
att utifrån en diskursanalytisk ansats försöka följa en socialkonstruk-
tionistisk vetenskapstradition. En sådan ansats sätter fokus på indivi-
ders och gruppers retoriska tillämpning av språk för att skapa, etablera 
och underminera olika versioner av sanningsanspråk. Således ligger 
frågor om den bakomliggande ”verkligheten” – exempelvis vad som är 
sant eller falskt, ont eller gott, normalt eller avvikande – utanför in-
tresset i en sådan ansats. 

Metodvalet motiverar jag utifrån två mycket väsentliga aspekter: 1) 
ArbetsDax är en verksamhet som i allt väsentligt utgörs av en språklig 
praktik: premisser anges i officiella dokument och samordnarnas hu-
vudsakliga arbetsredskap i klientrelationer baseras på tillämpning av 
språket. 2) Ansatsen möjliggör analys av ett flertal materialtyper – offi-
ciella dokument, observationer och intervjuer – och inbjuder därmed 
till en bred genomlysning av verksamheten. 

Utifrån syftet med framställningen menar jag att en diskursanalytisk 
ansats därför framstår som en lämplig metod för att studera den språk-
värld som ArbetsDax verksamhet kan genomsyras av. 

Några metodologiska postulat  
Vilken metodologisk ansats som än tillämpas är denna ur ett veten-
skapsteoretiskt perspektiv omgärdad av ontologiska och epistemolo-
giska postulat. Här följer därför en redogörelse för de postulat som jag 
funnit väsentliga att redogöra för inför rapportens analyskapitel. 

Jag har valt att utgå från Jonathan Potter, professor i diskursanalys 
vid Loughborough universitet och en av de tongivande inom en forsk-
ningsinriktning som kallas diskursiv psykologi. Inom denna inriktning 
studeras hur människor konstruerar versioner av mentala, sociala och 
materiella händelser och processer inom specifika praktiker.71 

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 me-

                                         
71. Se exempelvis http://www-staff.lboro.ac.uk/~ssjap/index.htm, http://en. 

wikipedia.org/wiki/Jonathan_Potter samt http://en.wikipedia.org/wiki/Discur 
sive_psychology  



ArbetsDax – för psykiskt funktionshindrade En metodologisk utgång 

41 

dium för handlingar. Därför menar Potter att människor inte produce-
rar beskrivningar på ett mer eller mindre slumpmässigt vis, utan att 
detta görs utifrån vad beskrivningarna tillför i en viss ström av hand-
lingar. Som sådana, menar Potter, är därför dessa beskrivningar flexib-
la: de bestäms inte deterministiskt av yttre händelser utan konstrueras i 
handling, likt ett arbete som kan framstå som mer eller mindre skick-
ligt utfört.72 

Kategorisering och ontologisk gerrymendering 
Människor förpackar sina liv i berättelsernas form och dessa berättelser 
framställs 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 gerry-
mendering som åstadkoms genom att inkludera och exkludera katego-
rier och versioner av berättelser för att ”muta in” och uppnå en verk-
lighetsbeskrivning 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. I stället 
menar Potter att frågan om sanning och osanning kan studeras som rö-
relser i ett retoriskt spel och detta åstadkoms genom att göra detaljera-
de studier av hur faktakonstruktionen byggs upp.73 

                                         
72. Potter, J. (1996, s. 4, 6, 11). Representing Reality. Discourse, Rhetoric and Social 

Construction. London: SAGE. 
73. Ibid., s. 40–41. 
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Indexikalitet, reflexivitet, dokumentära metoder och vardagligt tän-
kande 
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 är att det meningsfulla i ett 
ord eller ett yttrande står i beroende till det sammanhang där det an-
vänds. Därför kommer inte tolkningen av vad ett yttrande betyder nå 
några tillfredsställande slutsatser utan en viss förståelse för det tillfälle 
då yttrandet sker. Och med tillfälle och sammanhang avses mer än det 
institutionellt påverkade språkbruket i exempelvis ett klassrum eller en 
domstol. I stället fokuseras de specifika samtalssekvenser i interaktio-
nen som de talande är inbegripna i, vilket utgör delar av ett större (in-
stitutionellt) socialt sammanhang.74 

Utifrån detta utgår jag ifrån att språket kan betraktas som indexikalt 
i och med att samma yttrande kan ha olika innebörd om det yttras i 
olika sammanhang, och sammanhanget kan bestämmas av exempelvis 
vem som talar, vem/vilka talaren talar till, var i en samtalssekvens ytt-
randet kommer, samt var interaktionen äger rum. Det krävs alltså en 
medvetenhet om att tolkning blir meningsfull först när ord och sam-
manhang kombineras. 

Med reflexivitet avses, enligt Potter, att beskrivningar inte endast 
handlar om något utan också försöker åstadkomma något. Det vill 
säga, att inte endast representera aspekter av världen utan också att 
vara pratiskt involverade i världen. Reflexivitet är således kombinatio-
nen av att både handla om något och att vara en del av något. Som ex-
empel nämner Potter en viss sorts sammanfattningar i samtal som kan 
framstå som reflexiva: ”Så vad du 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. I stället 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 premisser för framtida in-
teraktion.75 

                                         
74. Ibid., s. 43. 
75. Ibid., s. 47–48. 
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Potter menar att reflexivitet och indexikalitet är starkt förknippade 
med varandra: 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. I stället 
väcks snart nog frågan om hur de är praktiskt involverade i en pågåen-
de ström av handlingar.76 

Vidare menar Potter, med hänvisning till Harold Garfinkel, att 
människor använder en dokumentär metod för att tolka och skapa 
mening, och de gör det utifrån en bakgrund av tankemässiga förvänt-
ningar, modeller och idéer. Denna bakgrund modifieras dock kontinu-
erligt av den förståelse som erhålls i social interaktion, vilket alltså in-
nebär att en sorts cirkulär process kontinuerligt äger rum mellan det i 
bakgrunden och det som händer i interaktion.77 78 

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 verk-
lighet. Detta vardagliga tänkande, menar Potter, framstår till och med 
som centralt för vårt nätverk av tro om verkligheten, självet och andra 
människor. 

Ur diskursanalytiskt perspektiv blir det intressant att veta vilka me-
toder som människor använder för att försvara ett sådant (realistiskt) 
tänkande när det utsätts för hot då verklighetsbeskrivningarna inte går 
ihop eller ifrågasätts. För att hålla ihop det som Potter kallar verklig-
hetspusslet i ett sådant läge finns ett stort antal metoder som står till 
buds. Dessa kan dock inte alltid erbjuda samförståndslösningar som 
alla berörda parter i samtal med säkerhet kan acceptera eftersom risken 
för moraliska och/eller ideologiska konflikter i princip alltid finns 
närvarande. Därför kan betydelsen av makt vid verklighetsanspråk ak-
tualiseras, i synnerhet vid institutionella möten:79 

                                         
76. Ibid. 
77. Ibid., s. 49. 
78. 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 an-
sikte-mot-ansikte-situationer. 

79. Ibid., s. 53. 
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 All people define situations as real; but when powerful people define situa-
tions as real, then they are real for everyone involved in their consequences.80 

Diskurser, metaforer och retorik 
Diskurser, metaforer och retorik närmar sig Potter genom att stödja 
sig mot Jacques Derrida och dennes studier av hur sanningseffekter 
produceras: hur argument kan bäras upp och göras så att de framstår 
som logiska och nödvändiga, och därmed att sanningar realiseras i sam-
tal och berättelser men att deras effektivitet beror av det språk som de 
uttrycks med.81 

En väsentlig aspekt som Potter pekar på är att utifrån Derrida dra 
fokus bort från en talares eller en författares intentioner och i stället 
studera hur samtal/berättelser organiseras för att framställa vissa ytt-
randen som rimliga, trovärdiga och naturliga. Ett fruktbart sätt att 
göra det på kan vara att i analysen ställa kritiska motståndsfrågor, samt 
att fokusera på de metaforer och analogier som utgör retoriska resurser 
vilka ofta dras in i retoriken i syfte att underbygga verklighetsanspråk i 
det aktuella sammanhanget.82 

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 förekommer i ett yttrande, då 
det kan föregås och följas av ord som påverkar innebörden. Men inne-
börden erhålls också utifrån kontrasten till alternativa ord som exem-
pelvis ström, kanal, sjö, å, bäck och dike.83 

Dessa uppsättningar av relationer och kontraster bidrar till ett sy-
stem för tolkningen av ords underliggande mening. Därmed motsätter 
sig Potter idén om att olika kulturers språkliga och tankemässiga kon-
cept skulle bestämmas av den omgivande verklighetens värld. I stället 
menar han att olika kulturer har vitt skilda koncept för hur verklighe-
ten ska förstås och därmed beskrivas.84 

                                         
80. Ibid., s. 57. 
81. Ibid., s. 81. 
82. Ibid., s. 85. 
83. Ibid., s. 70. 
84. Ibid. 
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Detta tolkar jag på följande vis: Potter betonar att 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 primärt 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 konceptu-
ellt ”raster” som utifrån relationer och kontraster på ett avgörande vis 
påverkar uppfattningen om och beskrivningen av verkligheten. Vilket 
med nödvändighet innebär att en och samma verklighet kan förstås 
och beskrivas på vitt olika sätt inom olika kulturer. Därmed spelar allt-
så kulturen, och de i kulturen inbäddade språkliga relationerna och 
kontrasterna, en betydligt större roll för hur beskrivningen av objekt i 
verkligheten går till än vad objekten i sig själva gör. 

Metodologiskt menar Potter utifrån detta att språkliga beskrivningar 
inte endast kan förstås utifrån orden själva. Det behövs också en för-
ståelse för det som närvarar genom att förstå vad som är frånvarande i 
människors yttranden.85 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 fo-
kusera på underliggande system av skillnader i språket (la langue) till 
att i stället ta i beaktande hur språket används i texter och diskurser 
(parole). Denna rörelse har lett till en fokusering på intertextualitet, 
vilket i Barthes tappning innebär att frågan om textmässiga relationer i 
huvudsak handlar om citering: varje text utgör åtminstone till viss del 
en pastisch eller en uppsättning citat från tidigare texter.86 

Men Potter menar att intertextualitet också kan behandlas som rela-
tioner mellan olika representationsgenrer, vilka tillämpar centrala me-
taforer på en viss diskursiv arena men som har hämtats från andra dis-
kursiva arenor. Exempelvis kan diskurser från sportens eller krigets 
arena hämtas in till en politisk arena i och med kategorier som exem-
pelvis ”vinnare” eller ”förlorare”, ”naturlig begåvning” eller ”hård trä-
ning”. Centrala metaforer kan då utgöras av begrepp som exempelvis 
”tävling”, ”fair play”, ”angrepp” och ”försvar”. Vad dessa diskurser bi-

                                         
85. Ibid. 
86. Ibid., s. 78. 
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drar med är en redan utarbetad uppsättning byggstenar för att konstru-
era versioner av hur ”saker är”, och de kan användas för att producera 
redogörelser som visar fram vissa egenskaper och döljer andra.87 

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 medan 
de produceras – berättelserna som illustreras ligger inte bara där för att 
plockas upp.88 

Kunskapsproduktion: objekt, subjekt och identitet 
Utifrån Michel Foucault öppnar Potter upp forskningsfältet ytterligare 
genom att lämna fokuseringen på 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 kunskaperna är sanna eller falska. I stället uppmunt-
ras vi 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 såsom kupper 
och revolutioner.89 

Potter menar att Foucault föreslår att institutioner, som exempelvis 
den psykiatriska, kontinuerligt producerar diskurser som skapar nya 
objekt. Objekt som kan identifieras, räknas, övervakas och kontraste-
ras mot det ”normala”. Foucault betonar därmed den roll som admi-
nistrativa procedurer har för att räkna och klassificera människor. Men 
han betonar också att bilden av dessa enkelt räknade objekt kan un-
dermineras vid granskning av de procedurer och de antaganden som 
ingår i produktionen av objekten, eftersom de kan relateras till den in-
stitutionella organisationens intressen.90 

Men enligt Potter menar Foucault att sådana diskurser också skapar 
subjekt, eftersom formerna för att tala om objekt är nära förbundet 
med speciella identiteter. Exempelvis produceras läkare som ett subjekt 

                                         
87. Ibid., s. 78, 80. 
88. Ibid., s. 79. 
89. Ibid., s. 86. 
90. Ibid. 
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med speciell auktoritet, kunskap och skicklighet. Läkaren framställs 
alltså som ett speciellt subjekt genom att utgå från de olika föreställ-
ningar som bygger upp den medicinska institutionen.91 

Sådana tvillingprocesser, menar Potter, är intimt förknippade med 
varandra då diskurserna således genererar subjekt och objekt samtidigt 
som de genererar de positioner varifrån dessa entiteter kan komma till 
tals.92 

Stora och små berättelser, samt reflexiv utforskning 
Utifrån Jean-François Lyotard menar Potter att ett karaktäristiskt sär-
drag för postmodernismens vetenskapliga bidrag utgörs av dess före-
trädares kritik av ”de stora berättelserna” med vilket avses de metanar-
rativer, exempelvis marxismen eller liberalismen, 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 kategorier som också 
inrymmer kulturella myter och andra berättelser som inte står i linje 
med vetenskapen.93 

Ett annat särdrag för postmodernismens bidrag till vetenskapen, 
menar Potter nu utifrån Donna Harraway, är att inte såsom exempel-
vis Lyotard favorisera ”de små berättelserna” framför ”de stora”. Det 
fruktbara framkommer i stället genom de radikala möjligheter som 
öppnas upp genom att sammanföra kontrasterande diskurser. Detta le-
der till det kanske mest utmärkande särdraget för postmodernismen, 
menar Potter: dess reflexiva utforskning. En utforskning som tillåts in-
rymma berättelser med självunderminerande sekvenser, såtillvida att 
man påtalar att det som just berättats utgör en konstruktion utifrån 
kulturellt material. Syftet kan därigenom bli att ifrågasätta ”den all-
männa meningen” som vi använder oss av för att göra världen förståe-
lig.94 

Detta, menar jag, kan inte sätta vetenskapliga berättelser på något 
slags undantag – även de behöver utifrån en postmodernistisk tradition 

                                         
91. Ibid., s. 86–87. 
92. Ibid., s. 87. 
93. Ibid., s. 91. 
94. Ibid., s. 92–93. 
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kunna uppfylla kriteriet reflexivitet och därför med viss nödvändighet 
kunna erbjuda tolkningsalternativ.  

Summering… och lite till 
Så en summerande sammanställning av de metodologiska postulaten. 

Den metodologiska relativismen fokuserar inte på vad som kan vara 
sant eller falskt i vissa sociala sammanhang, utan skjuter in sig på hur 
faktakonstruktionen byggs upp genom kategorier och ontologisk gerry-
mendering (d.v.s. hur vissa kategorier inkluderas och andra exkluderas). 
Språkets praktiska natur, som ett medium för handlingar. Språkets in-
dexikalitet, som medför att tolkningen blir meningsfull först i och med 
kombinationen av ord och sammanhang. Beskrivningars reflexivitet, 
vilket implicerar att beskrivningar handlar om något men dessutom 
försöker åstadkomma något. Människors dokumentära metod för att 
skapa mening – där bakgrund, förväntningar och tankemässiga model-
ler och idéer spelar roll, men som modifieras i interaktion. Det vardag-
liga tänkandet som kan utsättas för hot då det inte alltid går ihop. Dis-
kurser, metaforer och retorik som tillämpas vid fakta- och kunskaps-
produktion. Diskurser som skapar entiteterna subjekt och objekt, samt 
deras inbördes positioner. Ords innebörd som kan härledas till relatio-
ner och kontraster, samt en förståelse för det som närvarar genom att för-
stå vad som är frånvarande. Beskrivningars intertextualitet, explicit ge-
nom 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 Börjes-
son, som menar att forskning inom en socialkonstruktionistisk tradi-
tion kan handla om att studera diskurser och sociala 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, förnuftigt och så vidare. 
Alltså, där diskursers gränser anger vad som är möjligt eller inte möj-
ligt att säga, men också vem som får tala och inte i det givna samman-
hanget. Att studera kontroverser, brytpunkter, samt in- och utdefinie-
ringar framstår som en naturlig strategi i en sådan forskningsansats. El-
ler med andra ord, att leta efter ”kritiska händelser” i det empiriska 
materialet som står till förfogande. Detta för att om möjligt erhålla en 
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förståelse för diskursernas kärna och de yttre gränser som bara syns 
när någon väl överskridit dem.95 

Med ett förhållningssätt som appellerar till en postmodernistisk tra-
dition blir inte syftet med analysen i den här rapporten att bevisa en 
”stor berättelses” giltighet. Snarare i stället ett försök till reflexiv ut-
forskning, och därigenom möjligen ifrågasätta ”den allmänna mening-
en”. Och detta oavsett om denna ”allmänna mening” utgörs av socio-
logisk teori, tidigare forskning, röster i det empiriska materialet från 
människors sociala praktik, eller något annat. 

Redskap/tekniker vid tolkning i analysen 
Med utgångspunkt från postulaten ovan redogörs här för några av de 
metodologiska tolkningsredskap som tillämpades i uppsatsen som lig-
ger till grund för den här rapporten. Avsnitten nedan berör potterska 
begrepp som insats och intresse, rätt utifrån kategoritillhörighet samt fot-
fäste. 

Jag har i den här rapportens analyskapitel valt att exkludera större 
delen av den analytiska tillämpningen av dessa redskap och tekniker, 
då en sådan detaljerad analys riskerar att tynga ned framställningen. 
Avsnitten nedan kan ändå ha viss betydelse för förståelsen av analys-
kapitlet. 

Insats och intresse 
Utifrån vem som talar i ett givet sammanhang menar Potter att det kan 
finnas viktiga relationer mellan rätten att kategorisera, hur talaren 
formulerar sitt intresse i det sagda, samt hur nära eller distanserat tala-
ren 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 an-
vändas för att bygga upp fakticitet i en redogörelse, medan en öppen 
formulering av det egna intresset kan underminera den. Potter använ-
der begreppen insats och intresse för att studera detta empiriskt, och 
menar att begreppen används utifrån tanken att den talande har något 

                                         
95. Börjesson, M. (2003, s. 21–22). Diskurser och konstruktioner. En sorts metodbok. 
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att vinna eller förlora genom sina utsagor – eller att den talande åtmin-
stone inte har ett ointresse.96 

Jag uppfattar Potters redogörelse ungefär på följande vis: I utsagor 
gör talaren utifrån sitt intresse en insats, men om talaren vill vara reto-
riskt framgångsrik bör inte denna insats helt och fullt avslöja intresset 
bakom insatsen. Tvärtom ligger det, så att säga, i den framgångsrika re-
torikens natur att i viss mån underminera den egna insatsen – exem-
pelvis med hjälp av kontraster. Min tolkning är att sådana tillskott av 
kontraster kan inbjuda till illusorisk konsensus, snarare än öppen in-
tressekonflikt – i syfte att undvika retoriska bakslag. Nedan följer fyra 
exempel på hur sådana konsensusskapande kontraster kan tillämpas en-
ligt 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 åtmin-
stone delvis ha samma intresse som kritikerna. Men genom att sedan 
exempelvis låta ”fakta tala för sig själv” kan talaren underminera kriti-
kernas insatser, utan att för den skull röja sitt eget intresse. Det egna 
intresset kan i stället framstå som något nytt som har uppstått efter att 
det gamla intresset, det vill säga kritikernas, inte visade sig tillräckligt 
motståndskraftigt i förhållande till ”självtalande fakta”. Den nya stånd-
punkten och det nya intresset kan därmed framstå som faktaunder-
byggt samtidigt som det gamla intresset undermineras i en och samma 
retoriska handling.97 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.98 

                                         
96. Potter, s. 124. 
97. Ibid., s. 126–128. 
98. Ibid., s. 126. 
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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 be-
kännelse av den egna insatsen och dess relation till intresset. Detta kan 
framstå som om talaren ger upp eller förser kritikerna med ”ammuni-
tion”. Dock pekar Potter på att i vissa situationer kan detta vara en ut-
väg då exempelvis vaccinering inte är en tillräcklig eller ens möjlig stra-
tegi – exempelvis i lägen då skärskådning av insatsen är oundviklig. I 
sådana lägen kan en bekännelse tvärtom åstadkomma en framställd är-
lighet, uppriktighet och objektivitet – en bild av att talaren inte försö-
ker dupera sin omgivning och att vederbörande är väl medveten om 
sin egen roll i sammanhanget. En strategi som således kan framstå som 
avväpnande.99  

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 för-
stärkas genom att exempelvis göra motsatsen – det vill säga uppvisa 
osäkerhet i utsagor. Ett annat sätt kan vara att söka, och försöka grep-
pa 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 ut-
sagorna.100 

Att inte beröra insatsen alls 
Avslutningsvis menar Potter att det finns ytterligare en utväg i hanter-
ingen av insatsen: att inte nämna något om den alls, utan i stället fram-
ställa den implicit. Detta kan göra den särdeles motståndskraftig mot 
angrepp eftersom det icke explicita kan vara svårare att identifiera och 

                                         
99. Ibid., s. 129–130. 
100. Ibid., s. 131–132. 
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därmed underminera, samtidigt som det å talarens sida är lättare att 
förneka.101 

Rätt utifrån kategoritillhörighet 
Utifrån Harvey Sacks visar Potter ett intresse för rätten utifrån katego-
ritillhörighet, en rätt som utgår från vissa människors erfarenhet. Eller 
mer specificerat, idén om att vissa kategorier av människor behandlas 
som särskilt kunniga och tillförlitliga som talare i vissa kontexter. Pot-
ter pekar på några exempel som utgörs av olika kategorier professionel-
la, exempelvis läkare. 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 sär-
skilt tydliga och säkra, och därmed erhåller officiell status, kan andra 
vara ytterst lokala och förhandlingsbara.102 

Fotfäste 
Kopplat till insats, intresse och rätten utifrån kategoritillhörighet me-
nar 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: huvud-
mannen, författaren och animatören.103 

Huvudmannen utgörs av den position vars intresse det sagda repre-
senterar, författaren tjänar som den som formulerar det sagda, och 
animatören är den som uttalar det sagda. De båda sistnämnda kan såle-
des 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 ”spökskrivare” och ”budbärare” kan 
vara andra uttryck för dessa roller. Detta medan huvudmannen kan 

                                         
101. Ibid., s. 140. 
102. Ibid., s. 132–133. 
103. Ibid., s. 142–148. 
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framstå som intimt förknippad med det sagda, och därmed kan relatio-
nen mellan intresset och det sagda framstå som relativt kort. Fotfästet 
är starkt.104 

I och med detta lämnar jag de metodologiska förutsättningarna för 
framställningen och övergår i stället till att beskriva hur analysen har 
genomförts. 

Analysens genomförande 
Nedan redogörs för analysens genomförande, vilket omfattar analysens 
upplägg och en beskrivning av det empiriska materialet. 

Upplägg 
Analysen består av två delanalyser utifrån syftet med framställningen: 
Dels analys av ArbetsDax diskursiva karaktär och dels samordnarens 
professionskaraktär. Delanalyserna hänger dock samman, vilket illu-
streras i nedanstående figur, och nu följer en redogörelse för hur de 
genomförs. 

Figur 1. Illustration över analysens upplägg. 

 
                                         
104. Ibid., s. 143. 

PROFESSIONSKARAKTÄR 
Samordnare vs. Gräsrotsbyråkrat 
Samordnare vs. Välfärdsarbetare 

– skillnader och likheter 

Återkoppling 
mellan de två del-
analyserna görs i 

kapitlet Vad kan vi 
lära om ArbetsDax? 

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

1. Policydokumentets form och disposition 

2. Policydokumentets övergripande syfte 

3. Repertoaren av begrepp som refererar till särskilt viktiga entiteter för verksamheten: kli-
enterna, de professionella med klientkontakter, samt de samverkande organisationerna 

4. Berättelser i dokumentet och vad som sägs i verksamhetens olika praktiker 
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Delanalys 1: ArbetsDax diskursiva karaktär 
Den första delanalysen fokuserar på ArbetsDax diskursiva karaktär, 
det vill säga vad som sägs inom verksamheten, och utgör det huvudsak-
liga i analyskapitlet. Här närmar jag mig det empiriska materialet med 
ingång i ett övergripande officiellt policydokument, för att därefter 
anknyta till andra materialtyper som också har hämtats från verksam-
heten. Policydokument utgör dock det primära materialet i analysen. 

I ett förslag till samlad bild av verksamhetens diskursiva karaktär lå-
ter jag delanalysen omfatta fyra olika delaspekter av det som sägs: 

1. Policydokumentets form och disposition. 

2. Policydokumentets övergripande syfte. 

3. Repertoaren av begrepp som refererar till särskilt viktiga entiteter 
för verksamheten: klienterna, de operativt professionella som har 
kontakt med klienterna, samt de samverkande organisationerna. 

4. Berättelser i policydokumentet och i andra ur verksamheten häm-
tade empiriska material. I denna del fungerar ovanstående delaspek-
ter till stor del som intresseorienterande ”kompasser” inför denna 
något mera djupgående delaspekt. 

Delanalys 2: Samordnarens professionskaraktär 
I den del av analysen som syftar till att illustrera samordnarens profes-
sionskaraktär aktualiseras Roine Johanssons teori om gräsrotsbyråkra-
ten tillsammans med Börjesson & Palmblads och Carstens teori om 
välfärdsarbetares språkliga praktik. I ett försök till socialkonstruktio-
nistiskt förhållningssätt gör jag en jämförelse mellan berättelserna om 
nämnda gräsrotsbyråkrat och välfärdsarbetare i förhållande till den be-
rättelse som kan sägas utkristallisera sig i den diskursiva analysen om 
samordnaren inom ArbetsDax verksamhet. 

Jag menar att teorierna om gräsrotsbyråkraten och välfärdsarbetaren 
kan uppfattas som meta-berättelser och därför låter jag den andra del-
analysen i huvudsak framträda först i framställningens avslutande del, 
där resultatet av den första delanalysen också diskuteras. Dels därför 
att berättelsen 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 jämförelse mellan tre 
berättelser på liknande ”berättelsenivåer”. Dels också därför att jag sett 
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som väsentligt att konstruktionen av berättelsen om samordnaren i 
huvudsak inte ska vägledas utifrån speglingar i redan tidigare etablerad 
sociologisk teori. 

Således kan delanalysen om samordnarens professionskaraktär sägas 
vara underordnad delanalysen 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 framställ-
ningens syfte att begripliggöra ArbetsDax verksamhet. Eller annorlun-
da uttryckt: jag uppfattar det som fruktbart att låta berättelsen om 
samordnaren jämföras med andra berättelser, för det är först i jämförel-
sen mellan berättelserna som det generella och det specifika med sam-
ordnaren framträder. 

Det kan alltså vara på sin plats att poängtera att analysen utifrån vald 
forskningsansats har narrativt fokus, alltså att språkanvändningen är 
det centrala, och att frågor som rör vad som kan anses verkligt, sant el-
ler falskt faller utanför ett sådant fokus. 

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 kli-
entkonstruktion. Men en ”kritisk händelse” kan också vara av mer la-
tent natur, exempelvis när flera talande försöker förhandla fram kon-
sensus. Ytterligare en form av latent ”kritisk händelse” kan utgöras av 
att jag som forskare utifrån olika delar av det totala empiriska materia-
let sammanför olika versioner av sanningsanspråk under analysarbetets 
gång. Alltså där ”kritiska händelser” inte i samma direkta bemärkelse 
som ovan har sitt upphov i en tids- och/eller rumssammanfallande so-
cial interaktion utan i stället möjligen kan sägas bära på ett löfte om en 
presumtiv diskursiv versionskonflikt om de skulle mötas i tid och/eller 
rum. Ett konkret exempel kan utgöras av grundläggande ideologiska 
olikheter i beskrivningar av motiv och syfte för verksamheten i olika 
dokument eller intervjuer. 

Således utgör analysen inte ett försök att beskriva ArbetsDax diskur-
siva karaktär som helhet, vilket kan vara väsentligt att understryka. 
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Empiriska material och förutsättningar 

Den totala mängden empiriskt material som är tillgängligt för analys 
utgörs av textmaterial samt av intervjuer och observationer. Samtliga 
material inhämtades under utvärderingen av ArbetsDax hösten och 
vintern 2003–2004, och i kronologisk bemärkelse gjordes detta med föl-
jande tågordning: 1) textmaterial, 2) enskilda intervjuer med klienter, 3) 
observationer mellan klienter och samordnare, 4) enskilda intervjuer 
med samordnare, samt 5) gruppintervju med styrgruppen för Arbets-
Dax verksamhet. 

Textmaterial 
Textmaterialet utgörs av tre officiella dokument:  

A. Rehabilitering för personer med psykisk funktionsnedsättning. Ett po-
licydokument för de samverkande huvudmännen och intresseorga-
nisationerna – Arbetsförmedlingen/AMI, Eskilstuna kommun, För-
säkringskassan, Mälarsjukhuset, Samhall, Intresseföreningen för 
schizofreni och andra psykotiska tillstånd (IFSAP), Riksförbundet 
för social och mental hälsa (RSMH).105 Dokumentet tjänar dels som 
huvudmaterial för analysen och dels som ingång till analys av övrigt 
material. 

B. Måldokument för socialpsykiatrin i Eskilstuna kommun. Vuxennämn-
dens och Torshälla Stads nämnds verksamhet för människor med psy-
kiska funktionshinder under perioden 2001-2005. En informations-
broschyr som riktar sig till klienter, anhöriga och personal.106 

C. ArbetsDax – en verksamhet för personer med psykiska funktionshinder. 
En informationsbroschyr som riktar sig till presumtiva klienter i 
verksamheten.107 

Dessa kan utifrån olika delar av ArbetsDax verksamhet betraktas 
som grundläggande premissdokument: premisser för den interorganisa-
toriska samverkan (dokument A); premisser för den inomorganisato-
riska verksamheten inom kommunens socialpsykiatri (dokument B); 

                                         
105. Se bilaga 2, s. 135. 
106. Se bilaga 3, s. 155. 
107. Se bilaga 4, s. 165. 
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samt premisser för relationen mellan samordnare och klienter (doku-
ment C). 

Det övriga empiriska materialet utgörs av transkriptioner av inter-
vjuer med åtta tidigare klienter, samt intervjuer med fyra samordnare 
och fyra representanter i en styrgrupp för verksamheten. Därtill 
kommer observationer av sex möten mellan samordnare och aktuella 
klienter.108 I analyskapitlet har jag använt ett urval av denna empiri, 
motiverat av studiens syfte och problemställning. 

Förutsättningar vid intervjuer av tidigare klienter 
Valet att intervjua tidigare klienter gjordes utifrån uppdragsgivarnas 
önskemål, då man ville 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 en beroende-
ställning till ArbetsDax eftersom de hade lämnat verksamheten. En be-
roendeställning skulle kunna medföra en viss försiktighet i att framföra 
kritik. 

Urvalet gjordes utifrån en förteckning som sammanställts av sam-
ordnarna på ArbetsDax. Denna förteckning innehöll namn och adres-
ser till 46 personer som samtyckt till att medverka vid en kommande 
utvärdering. Då vi ansåg det lämpligt att kontakta deltagarna telefonle-
des, återstod 34 personer (10 män och 24 kvinnor) som uppgett tele-
fonnummer. Vi strävade efter att en jämn könsfördelning samt en jämn 
fördelning mellan personer som samordnarna kategoriserat som ”ar-
betsträning” och ”sysselsättning”. Syftet med detta var att utifrån dessa 
urvalskriterier erhålla en god spridning i materialet. 

I ett inledningsskede bestämde vi därför att kontakta samtliga tio 
män och lika många av kvinnorna. Kvinnorna, som totalt var fler än 
tio, valdes genom att vi skapade två kategorier, ”arbetsträning” och 
”sysselsättning”, och av dessa lottades fem personer fram från respekti-
ve kategori. 

Ett introduktionsbrev utgick till dessa 20 personer, och brevet följde 
vi upp med telefonsamtal efter en vecka. Flera av personerna gick dock 
inte att nå då deras brev kom i retur och/eller av olika anledningar inte 

                                         
108. En utförlig redogörelse för denna empiriinsamling finns i Erlandsson & 

Gustafsson, s. 28–36, 114ff. En något förkortad version av intervjuguiderna finns i 
bilaga 5–8, s. 169ff. 
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var tillgängliga telefonledes. Därför gjorde vi ett kompletterande ut-
skick till ytterligare åtta kvinnor, vilket också följdes upp med telefon-
samtal. 

Av de totalt 28 tidigare klienterna som vi sökte kontakt med gick 
åtta personer inte att nå och tolv tackade nej till medverkan. Det slutli-
ga urvalet kom således att bestå av åtta personer som senare intervjua-
des. 

Intervjuerna genomfördes med fem kvinnor och tre män under no-
vember och december månad år 2003. Av kvinnorna hade tre kategori-
serats som ”arbetsträning” och två som ”sysselsättning”, medan samtli-
ga män var kategoriserade som ”arbetsträning”. Åldern för de intervju-
ade 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 underlätta utformningen av in-
tervjuguiden och hanteringen av intervjumaterialet konstruerade vi 
därtill en intervjumatris innehållandes de moment som vi ansåg vara 
särskilt intressanta under personernas rehabilitering: 1) vägen till Ar-
betsDax, 2) inskrivning i ArbetsDax verksamhet, 3) tiden i arbetsträ-
ning inom ramen för ArbetsDax, 4) utskrivning från ArbetsDax, samt 
5) tiden efter ArbetsDax. Varje moment innehöll ett antal obligatoriska 
frågor och lämpliga dynamiska följdfrågor. 

Intervjuerna var till sin karaktär i huvudsak öppna och ostrukture-
rade, med syfte att deltagarna i görligaste mån skulle få berätta om sina 
upplevelser med egna ord och utifrån sina egna sammanhang. 

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

Förutsättningar vid observationer 
I den andra etappen av utvärderingen valde vi att närma oss ArbetsDax 
verksamhet genom att på plats genomföra observationer i möten mel-
lan 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 
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klienterna befann sig i rehabiliteringsprocessen. Syftet med observatio-
nerna 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 medgi-
vande, samt fick i uppdrag att visa klienterna ett introduktionsbrev 
vari vi informerade om förutsättningarna för observationerna. Detta 
tillvägagångssätt kan kritiseras då klienterna möjligen kunde stå i en 
beroendeställning till samordnarna och därför kunde känna sig tvinga-
de 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 tillfråga, bland annat ut-
ifrån 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 un-
der januari månad år 2004. En av deltagarna kontaktade oss i efterhand 
och ville återkalla sin medverkan, vilket vi naturligtvis biföll. Analysen 
kom därför att omfatta sex observationer. 

Observationerna fördelades på fyra olika samordnare. En femte 
samordnare var nyanställd och några observationer genomfördes där-
för inte med denna person. Av klienterna var fem kvinnor och en 
man, och samtliga utom en kvinna var kategoriserade som ”arbetsträ-
ning” av samordnarna. Klienterna befann sig i olika delar av rehabili-
teringsprocessen: en hade ännu inte påbörjat arbetsträningen, tre var 
engagerade i arbetsträning och två befann sig i slutskedet. De observe-
rade mötena tog 40–60 minuter. 

Datainsamlingen företogs i samordnarnas rum i ArbetsDax lokaler. 
Under observationerna närvarade en av oss utvärderare, som även spe-
lade 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 re-
flektioner om mötet. Transkriptionen från de inspelade mötena bidrog 
tillsammans med våra anteckningar från observationerna som underlag 
för analysen, samt för de efterföljande samordnarintervjuerna. 
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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 klienter-
nas utbildningsbakgrund, tidigare arbetslivserfarenheter, hur relationen 
till och därmed den sociala interaktionen med klienterna såg ut, var i 
processen klienten befann sig, dagsform för respektive part och så vi-
dare. Dessutom kunde vi inte utesluta att vi som forskare kunde ha en 
viss inverkan på resultatet, eftersom vår närvaro kan antas ha bidragit 
till en viss ”störning” i arbetsmetoden och därmed i beskrivningen av 
den samma. Syftet blev därför att ge en inblick 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 verksamheten och vilka förhållanden de ansåg 
underlättade och försvårade deras arbete. En av samordnarna var nyan-
ställd vid intervjutillfället och denna person valde vi att inte intervjua 
eftersom vi bedömde att hennes erfarenheter av verksamheten sanno-
likt inte var tillräckliga för våra frågeställningar. 

Till grund för intervjuguiden låg de observerade mötena samt resul-
tatet från klientintervjuerna. Intervjuerna med samordnarna kom i hu-
vudsak att kretsa kring deras professionella bakgrunder, olika viktiga 
faser i klienternas rehabiliteringsprocesser och samverkan med andra 
rehabiliteringsaktörer. Vid intervjutillfället fick samordnarna även till-
fälle att dela med sig av sina upplevelser av en av de genomförda obser-
vationerna. 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 samord-
narnas arbetsrum och tog 2–2,5 timme. Vissa av intervjuerna delades på 
två tillfällen på grund av den stora tidsåtgången. Intervjuerna bandades 
och valda delar transkriberades. 

Fördelen med intervjuer var att vi på så vis skaffade oss en bild av 
samordnarnas föreställningar om det egna arbetet, men också att vi er-
höll kompletterande data om de tidigare genomförda observationerna. 
En alternativ metod hade kunnat vara att följa samordnarnas arbete på 
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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 underlätta eller försvåra samverkan kring och styrning 
av ArbetsDax. För att få en uppfattning om de olika organisationsre-
presentanternas bild av ArbetsDax samt styrgruppens gemensamma 
bild valde vi att genomföra en gruppintervju. På grund av diverse om-
ständigheter var det dock inte möjligt att samla alla representanter på 
en plats vid samma tidpunkt. Därför intervjuades styrgruppens repre-
sentanter från försäkringskassan, kommunen och landstinget tillsam-
mans, medan arbetsförmedlingens representant intervjuades enskilt. 
Samordnarnas representant i styrgruppen medverkade inte, då denna 
person tidigare medverkat 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 den-
na 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 gemensamma uppfattningen om verksamheten. Den 
tredje och avslutande ”rundan” av intervjun behandlade frågor som 
uppstått under utvärderingens gång, en del riktades till gruppen som 
helhet och andra till enskilda representanter. Arbetsförmedlingens re-
presentant svarade 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 styr-
gruppsmöte och tog ungefär 2 timmar. Intervjun med arbetsförmed-
lingens representant genomfördes i arbetsförmedlingens lokaler och 
tog ungefär 2,5 timme. 

Fördelarna med gruppintervju var att vi på så vis skaffade oss viss in-
syn i hur styrgruppens representanter fungerade tillsammans i samver-
kan – 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 varandra, det vill säga att personerna under intervjun i 



En metodologisk utgång ArbetsDax – för psykiskt funktionshindrade 

62 

kanske alltför hög utsträckning såg sig företräda styrgruppen snarare 
än de organisationer som de representerade. Genom att utforma inter-
vjuguiden 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 representan-
ter inte kunde närvara vid ett och samma intervjutillfälle. Vilken in-
verkan detta kan ha på resultatet är svårt att avgöra. Dock är det tänk-
bart att gruppintervjun bidrog till ett mera styrgruppshomogent resul-
tat i förhållande 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 forsk-
ning. Individskyddskravet innebär att forskare har skyldighet att in-
formera undersökningsdeltagare om deras uppgift i studien, inhämta 
samtycke från dessa personer och garantera personerna anonymitet. 
Därutöver får personuppgifter insamlade för forskning endast använ-
das för detta ändamål.109 

De tidigare klienterna som intervjuats informerades om dessa riktlin-
jer dels via det introduktionsbrev som sändes ut i urvalsförfarandet, 
dels vid intervjutillfället. De informerades även om möjligheten att 
återkalla sin medverkan innan ett visst datum. De personer vi inled-
ningsvis 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 erbjöds dock möjlig-
heter att kontakta oss vilket ingen gjorde). Syftet med detta var att 
undvika att någon skulle känna oro eller ha förväntningar i onödan. 

Klienter som närvarade vid observerade samtal kunde inte av natur-
liga skäl garanteras samma anonymitet då samordnarna visste vilka 
som deltagit. Vi anonymiserade dock materialet så att det inte utifrån 
rapporten skulle gå att känna igen någon specifik person genom dennes 
utsagor. I egenskap av utvärderare hade vi inte heller några personupp-
gifter om dessa personer såsom exempelvis namn eller adress. Samtliga 

                                         
109. Vetenskapsrådet (2007). CODEX – regler och riktlinjer för forskning. Huma-

nistisk och samhällsvetenskaplig forskning. 
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klienter som var med under de observerade mötena fick också en 
skriftlig information 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 an-
nan 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, ex-
empelvis 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 redogjor-
de för vem av samordnarna som sagt vad. Då det gäller styrgruppen 
har inte materialet anonymiserats eftersom vi ansåg det av vikt att re-
dogöra för vad representanterna för de olika organisationerna hade för 
ståndpunkter. Samtliga personer i styrgruppen erhöll muntlig informa-
tion om detta och samtyckte till medverkan utifrån dessa premisser. 

Det material som samlades in (namn, adresser, band, utskrifter) i ut-
värderingens samtliga etapper har endast varit tillgängligt för oss ut-
värderare. Samtliga medverkande i studien informerades om telefon-
nummer och e-postadresser till oss och uppmanades att kontakta oss 
vid frågor eller synpunkter. Detta hände en gång, i fallet med den åter-
tagna observationen som har redogjorts för ovan. 

Schematisk sammanställning av de olika materialtyperna 
De olika empiriska material som ingår i analysen kan sägas följa en or-
ganisatorisk struktur och ett kronologiskt förlopp. Schematiskt kan 
det beskrivas på följande vis: A) policydokument för samverkan (sam-
verkansnivå) föregår B) måldokument för socialpsykiatrin (driftansva-
rignivå) och C) ArbetsDax-broschyren (operativ nivå); samt att 1) in-
tervjuer med klienter (klientnivå) föregår 2) observationer mellan ope-
rativ personal och klienter (klientnivå/operativ nivå), som föregår 3) 
intervjuer med samordnare (operativ nivå), samt 4) intervjuer med re-
presentanter i den interorganisatoriska styrgruppen (samverkansnivå). 
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Figur 2. Övergripande illustration av de ingående materialtyperna (skuggade). 
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Analys 

I detta kapitel följer en analys av det empiriska materialet. Redogörel-
sen inleds med granskning av policydokumentets form och disposition, 
samt textens övergripande syfte. Därefter redogörs för en kvantitativ 
inventering av repertoaren av särskilt viktiga entiteter för verksamhe-
ten (klienterna, de operativt professionella som till stor del arbetar med 
klientkontakter, samt de samverkande organisationerna) och avslut-
ningsvis följer analys av de berättelser som framkommer i dokumen-
tet.110 

Policydokumentets omslag, form och disposition 
Policydokumentet omfattar totalt 20 sidor i A4-format, varav 17 sidor 
utgörs av effektiv text. Övriga sidor utgörs av en framsida, en inne-
hållsförteckning och därefter en tom sida. 

Sannolikt är dokumentet tryckt på tryckeri då det utgörs av på mit-
ten vikta A3-ark med dubbla klamrar, vilket således bidrar till ett 
mittuppslag, samt då pärmen är av något tjockare och blankare pap-
perskvalitet 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 fö-
rekommer heller ingen annan textfärg än svart (på vit botten). 

Framsidan består i huvudsak av fyra delar: 1) en rubrik (röd fet stil 
och ca 9 mm storlek) – ”Rehabilitering för personer med psykisk funk-
tionsnedsättning”; 2) en illustration (ca 2 x 7 cm stor) som visar en för 
eskilstunabor sannolikt välbekant stadssiluett; 3) en dokumenttypsbe-

                                         
110. Se bilaga 2, s. 135. 
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stämning, ”Policydokument för”, (svart fet stil och ca 4 mm tecken-
storlek) och därefter en uppräkning i alfabetisk ordning av de samver-
kande organisationerna (svart vanlig stil och ca 4 mm storlek); samt 4) 
en orts-/kommunbestämning, ”i Eskilstuna” (röd fet stil, ca 4 mm stor-
lek). 

Kombinationen av framför allt rubrik, illustration och orts- eller 
kommunbestämningen har jag funnit intressant då den kan sägas bära 
på ett outtalat budskap som säger att rehabilitering för personer med 
psykisk funktionsnedsättning utgör en fråga för Eskilstuna kommun. 
Vilket kan tolkas som att frågan i första hand är en kommunal angelä-
genhet. Tolkningen får visst stöd genom frånvaron av andra illustra-
tioner som kan förknippas med rehabilitering, psykiska funktionshin-
der eller annat som har med de andra samverkande organisationerna 
att göra så som exempelvis sysselsättning och arbete, socialförsäkrings-
systemet eller sjukhus. En alternativ tolkning erbjuder uppräkningen 
av de samverkande organisationerna, vilka rangordnas i strikt alfabe-
tisk ordning och inte efter organisatoriskt ansvar. 

Tillsammans kan de båda tolkningarna således inrymma ett något 
kluvet budskap: ”Rehabilitering av psykiska funktionshinder är först 
och främst en kommunal angelägenhet, men inom den interorganisato-
riska samverkan framställs inte kommunen som viktigare än de andra 
organisationerna”. En alternativ tolkning är att kopplingen mellan ru-
brik, illustration och orts-/kommunbestämning görs för att defini-
tionsmässigt avgränsa ”personer med psykisk funktionsnedsättning” 
till att endast omfatta sådana som bor inom Eskilstuna kommun. 

På framsidans insida följer en uppräkning av de personer som ingått 
i arbetsgruppen som sammanställt dokumentet. Liksom framsidans 
uppräkning av de samverkande organisationerna rangordnas personer-
na i alfabetisk ordning utifrån efternamn, vilket åter kan indikera en 
princip om övergripande ansvarsneutralitet då varken någon eller någ-
ra personer (eller organisation/organisationer) framstår som mer an-
svariga än de övriga. 

Sista sidan av policydokumentet utgörs av kapitlet Avslutning, som 
är utformat som ett kontrakt: 
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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.111 

Under avtalstexten följer namnunderskrifter av personer på höga be-
fattningar inom respektive organisation – direktörer, ordföranden och 
högre chefer – vilket kan förstärka intrycket av att det är ett viktigt 
dokument då namnunderskrifterna kan ge innehållet en organisations-
övergripande legitimitet. Utifrån Börjesson & Palmblad kan man säga 
att policydokumentet därför framstår som ett kontrakt för konsensus 
mellan de berörda parterna. 

Det sätt varpå underskrifterna har fördelats över pappersytan skvall-
rar inte om någon självklar ansvarsfördelning. I stället kan fördelning-
en se tämligen slumpartad ut för en betraktare. Intrycket av konsensus 
kan därmed stärkas, då ingen av organisationerna framstår som vikti-
gare än de andra. 

Dokumentet disponeras i följande avsnitt, vilka utöver framsidan 
och framsidans insida utgör de sidor som analyseras i den här rappor-
ten: 1) Syfte med dokumentet, en sida; 2) Målsättning för det gemensam-
ma rehabiliteringsarbetet, en sida; 3) Människosyn, två sidor; 4) Rehabili-
teringsbegreppet, 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 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 totala antalet sidor. Tillämpar man samma sidomfångsförknippade 
”viktighet” framstår därefter frågan om människosyn som ett kapitel 
av särskild vikt. Dessa avsnitt framstår som centrala i policydokumen-
tet och utifrån begreppen i avsnittsrubrikerna kan en tolkning vara att 
de innehåller text som syftar till samordning mellan organisationerna. 
Eller annorlunda uttryckt, att de strävar efter att skapa konsensus. 

Sammantaget kan policydokumentet utifrån omslaget ge intryck av 
att det är ett för samverkan viktigt dokument vari försök görs att skapa 
och kontraktsbinda en interorganisatorisk konsensus. Detta framgår 

                                         
111. Rehabilitering för personer med psykisk funktionsnedsättning (1997, s. 20). Se 

bilaga 2, s. 154. 
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vid uppräkning av samverkande organisationer och vid uppräkning av 
personer som företräder organisationerna, då alfabetiska eller andra 
principer har bestämt rangordningen snarare än ansvarsprinciper. Nå-
got som kan tolkas som en ansvarsneutralitet mellan organisationerna. 

Dokumentet domineras av avsnitt som berör samordning och sam-
arbete samt ansvar och människosyn, vilket kan stödja tolkningen att 
en stor del av dokumentet ägnas åt att försöka skapa konsensus för 
några centrala begrepp inom samverkan. 

Om textens övergripande syfte 
På ett övergripande plan kan sägas att i dokumentet framställs 

� direktiv för samverkan, som kan brytas ned i direktiv på organisato-
risk nivå och delegerade direktiv på operativ nivå 

� problem inom samverkan, som kan brytas ned i aktuella respektive 
framtida problem. 

Dessa delar utgör min tolkning av vad som med diskursanalytisk 
terminologi anges som textens övergripande produktivitet, vilket kan 
vara nära knutet till dokumentproducenternas syften och hur de för-
söker uppnå dessa. 

Direktiv för samverkan 
Direktiv för samverkan på organisatorisk nivå framstår som gällande för 
organisationerna som helhet och utgår delvis från det omgivande sam-
hället i form av politiska beslut, stiftade lagar och tidigare genomförda 
utredningar, samt delvis sådant som uppenbarligen de berörda organi-
sationerna sedan tidigare är överens om. De här direktiven kan således 
sägas föregå policydokumentet då de redan finns för handen i egenskap 
av ”fakta”. Eller annorlunda uttryckt: de utgör fastställda svar på tidi-
gare ställda frågeställningar, på nationell och internationell politisk 
nivå (FN och WHO). 

Sådana svar kan ge legitimitet åt de senare formulerade delegerade 
direktiven och problematiseringarna i policydokumentet, och min 
tolkning är att detta sker genom att policydokumentets författare intar 
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rollen som animatörer, det vill säga som ombud för beslut som fattats 
på en högre nivå, åt de politiska huvudmännen112. 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 psykiatrireformen 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. 113 

Alla personer med psykisk funktionsnedsättning ska erbjudas rehabilitering 
för att kunna uppnå och behålla bästa möjliga funktionsförmåga, självstän-
dighet och tillfredsställelse. Detta gäller även personer med omfattande eller 
flera funktionshinder. /…/ Alla personer med psykiska funktionsnedsättning-
ar ska erbjudas arbete/daglig verksamhet efter individuella förutsättningar, 
boende anpassat efter behoven samt erforderlig vård och behandling. /…/ 
Samtliga samhällsorgan ska i sitt arbete ha en helhetssyn som innebär att man 
beaktar individens behov på alla livsområden. En generös attityd till andras 
kompetens, en vilja till uppluckring av revirgränser samt att arbeta efter 
okonventionella metoder krävs. Samhällsorganen ska ta ett gemensamt an-
svar för att ingen individ ska ”falla mellan stolarna”.114 

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 so-
ciala 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 begrep-
pet som: 

”… en process som underlättar för individer – som till följd av psykisk stör-
ning 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 in-
förs i omgivningen, i avsikt att skapa bästa möjliga livskvalitet för männi-
skor med en psykisk störning, eller för dem som av annan orsak har en 
psykisk funktionsnedsättning.” 

                                         
112. Se om begreppen animatör och huvudman i avsnittet Fotfäste, s. 52. 
113. Ibid., s. 5. Se bilaga 2, s. 139. 
114. Ibid., s. 6. Se bilaga 2, s. 140. 
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FN:s standardregler och WHO:s uttalande gäller som grund för rehabiliter-
ingsarbetet enligt detta policydokument.115 

Möjligen kan detta också tolkas i linje med vad Roine Johansson kal-
lar den diskreta kontrollen, som kan påverka de berörda normativt då 
texten pekar i riktning mot vad som (till synes självklart) bör göras 
men utan att ange den yrkesgrupp eller organisatorisk position som 
ska göra det. Här framställs således något som kan framstå som kollek-
tivt självklart, ett slags organisatoriskt vardagligt tänkande. Därmed 
kan sägas att direktiven även delvis kan tolkas som implicit delegerade 
direktiv. Legitimitetsreferenserna till psykiatriutredningen, FN och 
WHO kan stödja en sådan tolkning eftersom de kan bidra till doku-
mentets legitimitet inför de explicit delegerade direktiven. 

Delegerade direktiv för samverkan på operativ nivå till specifika yr-
kesgrupper eller positioner inom och mellan de samverkande organisa-
tionerna innebär att de ansvariga för direktiven, eller huvudmännen 
med Potters terminologi, kommer allt närmare den konkreta verk-
samheten för att uppnå sina syften. Några exempel: 

Vissa delar av den humanistiska människosynen är speciellt grundläggande i 
rehabiliteringssammanhang: 

� 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.116 

                                         
115. Ibid., s. 9. Se bilaga 2, s. 143. 
116. Ibid., s. 7. Se bilaga 2, s. 141. 
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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 för-
står. 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 i stället för att hjälpa henne. 
Alla 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 inte heller hjälpa någon.117 

En förutsättning för att individen ska kunna bli framgångsrik i sin rehabili-
tering är att insatserna kring honom/henne är samordnade och även att kon-
kret samarbete sker när så är befogat. Genom 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 in-
sats i rätt tid”.118 

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 funk-
tionshinder har svårigheter att etablera kontakter och det tar ofta lång tid att 
etablera förtroendefulla relationer. Kontinuitet i kontakten har stor betydel-
se.119 

Direktiven ser ut att riktas mot klientrelationen och inkluderar de 
professionella som har direktkontakt med klienterna, samt deras roll i 
samverkan med andra professionella i motsvarande position inom de 
samverkande organisationerna. Till stor del berör textutsnitten förut-
sättningar för det konsensusarbete som exempelvis ArbetsDax sam-
ordnare ska utföra i relation till andra professionella och klienter. 

Samtidigt som de anger vissa grundläggande etiska och metodologis-
ka riktlinjer för det konkreta arbetet med klienterna, kan direktiven 
också inbjuda till en viss insyn i och förståelse för de operativt verk-
sammas arbete. Här är det således inte fråga om det som är (inter)orga-

                                         
117. Ibid., s. 8. Ett citat av Sören Kierkegaard under rubriken Till eftertanke. Se 

bilaga 2, s. 142. 
118. Ibid., s. 10. Se bilaga 2, s. 144. 
119. Ibid.  
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nisatoriskt kollektivt, som i fallet med de ovan nämnda direktiven, 
utan snarare det som är utmärkande för en specifik kategori professio-
nella. Även dessa textutsnitt kan därmed ledas till vad Roine Johansson 
kallar diskret kontroll.  

Sammantaget framstår direktiven för samverkan som uppdelade på en 
organisatorisk och en operativ nivå. Direktiv för samverkan på organi-
satorisk nivå riktar sig till organisationerna i syfte att skapa ett slags or-
ganisatoriskt vardagligt tänkande utifrån legitimitetsreferenser till poli-
tiska beslut. Direktiv för samverkan på operativ nivå riktar sig till speci-
fika yrkesgrupper eller positioner inom och mellan de samverkande 
organisationerna, i synnerhet de professionella med direkt klientkon-
takt. 

Problem inom samverkan 
Även problembeskrivningarna av samverkan ser ut att vara av två olika 
slag: dels beskrivs aktuella problem och dels framtida problem. 

Aktuella problem föregår i många fall de delegerade direktiven ovan. 
Några exempel: 

Anledningarna till bristerna är flera: Ansvaret är splittrat och delvis oklart. 
Gemensamma mål och människosyn saknas. Respektive organisationer arbe-
tar efter sina egna utgångspunkter och föreställningar om rehabilitering. 
Samordningen av insatser från olika berörda organisationer är bristfällig. 
Kunskaper och metoder behöver utvecklas.120 

 Samhällsorganen tolkar begreppet rehabilitering olika därför att rehabiliter-
ing är ett samlingsbegrepp för åtgärder från skilda kompetensområden. Tolk-
ningsfrågan är en av svårigheterna i det gemensamma rehabiliteringsarbetet. 
De olika begreppen kan definieras: 

Medicinsk 
rehabilitering 

Avser rehabilitering genom tidiga, samordnade och allsidiga in-
satser från olika kompetensområden och verksamheter som in-
nebär att medicinska, psykologiska, pedagogiska, sociala och 
tekniska insatser kombineras efter den enskildes behov, förut-
sättningar och intressen. Medicinsk rehabilitering för psykiskt 
funktionshindrade brukar ibland kallas psykiatrisk rehabili-
tering. Ibland används dock det begreppet för alla rehabiliter-
ingsinsatser för denna grupp. 

                                         
120. Ibid., s. 5. Se bilaga 2, s. 139. 
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Social rehabilitering Används som begrepp för social träning samt stöd och service 
med inriktning att öka individens förmåga att fungera i sam-
hället. 

Socialförsäkringens 
rehabilitering 

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

Arbetslivsinriktad 
rehabilitering 

Omfattar det stöd och åtgärder som en människa behöver för 
att återfå och bibehålla sin arbetsförmåga.121 

Problemen framställs genom att öppet erkänna att det finns skillna-
der mellan de olika organisationernas insatser och intressen. Delvis ge-
nom att peka på brister men framför allt genom att peka på rehabiliter-
ingens komplexitet. Man pekar på ett splittrat och delvis oklart ansvar, 
att gemensamma riklinjer saknas, att varje berörd organisation dittills 
arbetat efter sina egna utgångspunkter, att det finns brister i samord-
ningen, samt att kunskaper och metoder behöver utvecklas. En för-
djupning av problematiken görs genom att problematisera rehabiliter-
ingsbegreppets olika innebörder för de olika intressenterna. En rimlig 
tolkning är att vi här tar del av hur några representanter för de sam-
verkande organisationerna försöker bringa ordning och åstadkomma 
konsensus. 

Framtida problem omfattar problem som framkommit under text-
produktionen men som skjuts på framtiden såsom ”utvecklingsområ-
den”. Till skillnad från direktiven och beskrivningarna av aktuella 
problem förekommer inte de framtida problemen i olika delar av tex-
ten, utan samlas i stället upp i ett av de avslutande avsnitten under ru-
briken Områden att vidareutveckla: 

Under utformandet av detta dokument har följande frågor påtalats som vik-
tiga utvecklingsområden. 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 organisatio-

nerna och till allmänheten. 
� Metodutveckling – kreativitet och okonventionella metoder. 

                                         
121. Ibid., s. 9. Se bilaga 2, s. 143. 
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� Personligt stöd ”Case-Management”-funktion. 
� Individ och anhörigutbildning. 
� Uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring. 
� Stöd till barn till personer med psykiska funktionsnedsättningar.122 

Detta kan tolkas som en summering av de reflexiva processer som 
har funnits inom den arbetsgrupp som ställt samman dokumentet. 

Intressant är att man i texten pekar ut vilka som ansvarar för att ini-
tiativ tas för att problemen behandlas vidare, då man anger att det är en 
uppgift för RESAP och de tjänstemän och politiker som därmed åsyf-
tas. Som en delegering till de övre positionerna inom organisationshie-
rarkierna eftersom problemen kräver den typen av beslutslegitimitet. 
Men det kan också peka på att man anser verksamheten vara viktig, 
samt att det (just därför) finns en utvecklingspotential inom den inter-
organisatoriska samverkan. 

Sammantaget framställs problem inom samverkan genom beskriv-
ningar av aktuella och framtida problem. Beskrivningarna av aktuella 
problem föregår i många fall de delegerade direktiven och pekar på 
skillnader mellan organisationerna insatser och intressen, samt lyfter 
fram rehabiliteringens komplexitet. De framtida problemen skjuts på 
framtiden i form ”utvecklingsområden” och delegeras till stor del till 
de övre positionerna inom organisationshierarkierna. 

Sammanfattning 
En övergripande tolkning av policydokumentets syfte är att intressen-
terna strävar efter konsensus. Detta konsensusarbete följer en viss reto-
risk tågordning: Direktiv på organisatorisk nivå – vilka konstrueras ge-
nom intertextuella referenser till politiska beslut, stiftade lagar och 
genomförda utredningar – föregår delegerade direktiv på operativ nivå, 
som inriktas mot konkreta förutsättningar för det operativa arbetet 
med klienter. De delegerade direktiven föregås i många fall av beskriv-
ningar av aktuella problem, vilka utgör aktuella hinder som organisa-
tionerna behöver hitta lösningar på genom att skapa konsensus. Pro-
blemen konstrueras genom att öppet erkänna att det finns skillnader 
mellan de olika organisationernas insatser och intressen i samverkans-
arbetet, samt genom att lyfta fram rehabiliteringens komplexitet. 

                                         
122. Ibid., s. 19. Se bilaga 2, s. 153. 
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Framtida problem utgör avslutningsvis en reflexiv produkt för framtida 
konsensusarbete mellan organisationerna. 

Därmed lämnar vi den övergripande analysnivån för att utifrån en 
kvantitativ inventering studera repertoaren för några väsentliga objekt 
och subjekt som framträder i policydokumentet. En sådan analys kan 
generera indikatorer som kan vara fruktbara inför den senare diskurs-
analysen.  

Kvantitativ inventering av objekt och subjekt 
Syftet med detta avsnitt är att överskådligt försöka fånga in den kvanti-
tativa omfattningen av de objekt och subjekt som framkommer i tex-
ten. Eller annorlunda uttryckt: att inventera repertoaren av objekt och 
subjekt. Objekten jag har valt att fokusera på är klienter, professionella 
med klientrelationer och organisationer. Subjekten har dock, vilket 
framgår nedan, varit svårare att fånga. 

Klienter 
Jag summerar här de olika begreppen i policydokumentet som enligt 
min tolkning syftar på klienterna.123 

Totalt förekommer ett 40-tal olika begrepp124 som syftar på klienter-
na, och dessa förekommer vid åtminstone 127 olika tillfällen i texten. 
Av dessa framstår 7 som tämligen allmängiltiga, medan övriga begrepp 
inrymmer försök till administrativa kategoriseringar som i första hand 
orienterar sig mot de berörda organisationernas olika verksamheter 
och kulturer. Dock utgör de allmängiltiga begreppen en majoritet av 
antalet förekomster, närmare 60 %. Det enskilt vanligast förekomman-
de begreppet utgörs av individ (50 förekomster), som tillsammans med 
andra allmänna begrepp såsom den enskilde (8 förekomster), och per-
sonliga pronomen som han eller hon (9 förekomster), tillämpas i över 
hälften av fallen.125 Således begrepp som i princip samtidigt säger ”allt 

                                         
123. Se tabell 1 i bilaga 1, s. 130. 
124. Det exakta antalet beror på hur man väljer att definiera vad det är i ett be-

grepp som särskiljer det från andra. Då en djupare kvantitativ analys i denna fråga 
ligger utanför syftet med framställningen ägnar jag inte något vidare utrymme för 
detta här utan hänvisar läsaren att studera ovan angiven bilaga. 

125. Begreppen som här framställs i sin grundform inkluderar i min samman-
ställning även förekommande böjningar, exempelvis pluralis och genitiv. 
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och ingenting” om klienterna och därmed lämnar fältet tämligen fritt 
för tolkning. 

Antalet administrativa begrepp för klienterna, vilka inrymmer för-
sök till kategoriseringar som i första hand orienterar sig mot de berör-
da organisationernas olika verksamheter och kulturer, är som tidigare 
angivits betydligt fler även om antalet förekomster i texten är lägre. De 
vanligaste begreppen är psykiskt störda (6 förekomster), personer med 
psykisk funktionsnedsättning och patient (4 förekomster vardera), psy-
kiskt funktionshindrad (3 förekomster), samt det tillbakasyftande denna 
grupp (3 förekomster). Här föreligger således inte alls en liknande do-
minans som för de allmängiltiga begreppen. I stället finns som ovan 
angetts en betydande mångfald av begrepp som å ena sidan försöker 
skapa kollektiv, exempelvis gruppen människor med psykiska funktions-
hinder, och å andra sidan begrepp som inte på ett lika utmärkande sätt 
kollektiviserar klienterna, exempelvis människor med psykiska funk-
tionshinder. Därutöver framkommer i tämligen stor utsträckning be-
greppsglidningar, alltså ett byte av begrepp, i meningar inom eller mel-
lan olika närliggande textstycken. 

Gemensamt för nästan hälften av de administrativa begreppen är att 
de kan relateras till klienternas avvikelse från ”normal” funktion eller 
förmåga (25 förekomster). Annorlunda uttryckt åsyftas klienterna där-
igenom med tillskrivningar som kan framstå som begränsande eller 
rent av passiviserande. 

En del klientbegrepp är särskilt framträdande i vissa delar av doku-
mentet. Exempelvis individ, som utgör ett av de mest framträdande 
begreppen i stora delar av kapitlen Människosyn126, Samordning och 
samarbete på individnivå, samt Ansvar. Eller psykiskt störda och patient 
som endast används där landstinget förekommer i texten. Samtidigt 
som begreppen kan skifta inom en mening, mellan närliggande me-
ningar eller stycken. 

Sammantaget kan man utifrån en kvantitativ inventering tala om att 
policydokumentet för den interorganisatoriska samverkan på klientni-
vå har ”individen i fokus”. Vilket skulle kunna implicera en klient som 

                                         
126. I min summering av antalet begrepp för klienter har jag uteslutit de citat i 

avsnittet Människosyn som jag tolkar endast tillämpas i abstrakt analytisk eller filo-
sofisk mening för att beskriva olika människosyner, inte specifikt för rehabiliter-
ingsverksamheter. 
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just anses vara individ, det vill säga hos vilken inte eventuella psykiat-
riska diagnoser eller generella hinder är det som arbetet i klientrelatio-
nen kretsar kring, utan snarare varje individs specifika och komplexa 
problematik, men också drivkraft, förmåga och vilja. 

Den tämligen splittrade uppsättningen administrativa begrepp menar 
jag stöder en sådan tolkning, eftersom de pekar just i riktning mot 
komplexitet. Utan att här vidare analysera den påvisade begreppsliga 
instabiliteten, eller dess olika normativa implikationer, 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 känneteckna samordnarnas profession. 

Därmed kan sägas att dokumentet avslöjar underliggande interorga-
nisatoriska språkliga/kulturella konflikter, vilka står i fokus för det 
konsensusarbete som utförs i dokumentet. 

De professionella med klientrelationer 
Det andra huvudsakliga objektet som förekommer i texten är de pro-
fessionella inom den interorganisatoriska samverkan, och då primärt 
personal med klientrelationer.127 Såväl antalet förekomster som antalet 
begrepp är betydlig lägre än för klienterna: knappt 40 förekomster, 
alltså knappt en tredjedel av förekomsterna 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 administrativa 
begreppen stort och bruket av dessa bestäms i en fotnot tidigt i doku-
mentet: ”Anställda eller andra representanter för samhällsorganen be-
nämns fortsättningsvis samhällsrepresentanter”128 (min kursivering). 
Detta är också det dominerande administrativa begreppet i dokumen-
tet (8 förekomster). Emellanåt förekommer dock alternativa begrepp 
som exempelvis rehabiliteringspersonal, kommunal personal eller perso-
nal inom den psykiatriska verksamheten. 

                                         
127. Se tabell 2 i bilaga 1, s. 132. 
128. Rehabilitering för personer med psykisk funktionsnedsättning, s. 5. Se bilaga 2, 

s. 139. 
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Sammantaget kan sägas att de professionella med klientrelationer fö-
rekommer tämligen sparsamt som objekt i dokumentet, åtminstone i 
förhållande till förekomsten av klientobjekt, men när de förekommer 
är det främst i form av administrativt kategoriska begrepp såsom sam-
hällsrepresentanter. 

En tolkning kan vara att de professionella framställs dels som ingå-
ende i samhället och dels som samhällets företrädare. Därmed skapas 
en retorisk kontrast till klienterna och implicit skapas därmed också 
klienternas utanförskap. Samtidigt kan begreppsanvändningen peka på 
en strävan efter konsensus genom att framställa de olika organisatio-
nernas professionella som ”lika värda” inom ramen för den interorga-
nisatoriska samverkan. Men det kan också tolkas som en strävan efter 
diskret normativ kontroll av de professionella, vilket kan förstärkas av 
att de 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.129 

Antalet begreppsförekomster (drygt 80) är ungefär det dubbla i för-
hållande till begreppen för de professionella, men antalet olika begrepp 
(11) är närmare hälften. Liksom för de professionella ovan framkom-
mer i en fotnot tidigt i dokumentet ett gemensamt administrativt be-
grepp för organisationerna: ”Här nämnda myndigheter och organisa-
tioner benämns fortsättningsvis med begreppet samhällsorgan” 130 (min 
kursivering). Detta begrepp används vid ungefär en fjärdedel av före-
komsterna. I de delar av texten där inte begreppet framstår som till-
lämpbart är kommunen särskilt framträdande (19 förekomster) jämte 
försäkringskassan (13 förekomster), landstinget (8 förekomster) och or-
ganisationer som på olika nivåer ingår i arbetsmarknadspolitiska verk-
samheter – Arbetsförmedlingen/AMI, Länsarbetsnämnden, Arbets-
marknadsnämnden (totalt 9 förekomster, där Arbetsförmedlingen/ 
AMI utgör 5). 

Sammantaget kan sägas att organisationerna förekommer betydligt of-
tare än de operativt professionella i dokumentet, men med betydligt 

                                         
129. Se tabell 3 i bilaga 1, s. 133. 
130. Rehabilitering för personer med psykisk funktionsnedsättning, s. 5. Se bilaga 2, 

s. 139. 
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färre begrepp. I huvudsak används begreppet samhällsorgan, vilket kan 
implicera en strävan att framställa en interorganisatorisk konsensus 
samtidigt som det kan peka på organisationernas ”viktighet” för att 
samhällskroppen ska fungera. Men samtidigt framkommer en asymme-
tri mellan de olika organisationerna: där andra begrepp används domi-
nerar kommunen medan arbetsförmedlingen förekommer mest sällan, 
vilket kan utgöra en indikation på vilken av organisationerna som bär 
det största respektive minsta ansvaret för samverkan. 

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 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 sä-
ger vad. 

Men det finns åtminstone ett undantag, och det gäller citatet av 
Kierkegaard under kapitlet Människosyn. Den delen är ”fullmatad” med 
i första hand första person singularis, det vill säga jag. Min tolkning av 
detta jag är att det i huvudsak syftar på den professionelle som arbetar i 
klientrelationer 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 för-
står. 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 i stället 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 tjä-
na. Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa någon.131 

Sammantaget kan sägas att ett explicit subjekt saknas i dokumentet. 
Detta subjektslösa skrivande tolkar jag som ett försök att låta de ab-

                                         
131. Ibid., s. 8. Se bilaga 2, s. 142. 
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strakta och kollektivt organiserade organisationerna 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 sam-
mansatt huvudman. Dock menar jag att det finns ett ”falskt” explicit 
subjekt närvarande som döljer ett objekt i texten, nämligen vid de jag-
instanser som utifrån min tolkning pekar på de professionella med kli-
entrelationer. Detta menar jag kan utgöra ett försök till diskret norma-
tiv kontroll över de professionella, samtidigt som det tvärtom kan ge 
en inblick i vad som krävs i det praktiska klientarbetet. 

Analys av berättelser inom verksamheten 
Utifrån repertoaren av subjekt och objekt som framkommit i den 
kvantitativa inventeringen ovan gör jag här en diskursiv analys av hur 
man talar om klienterna, de professionella med klientkontakter och 
den interorganisatoriska samverkan. Policydokumentet utgör fortfa-
rande huvudmaterialet, men vid vissa kritiska punkter dras även de 
andra empiriska materialen som hämtats från ArbetsDax in i analysen.  

Talet om människosyn 
Ett kapitel i policydokumentet som kan vara av särskilt intresse är 
Människosyn, där man kan säga att en problematisering görs för hur 
man inom samverkan kan och bör se på klienterna. 

En människosyn kan vara mer eller mindre intuitiv, mer eller mindre med-
veten. Därför kan begreppet 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 fö-
rebilder, 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 naturveten-
skapliga människosynen. Här betonas människans biologiska natur, den 
genetiska kodens och de kemiska processernas roll i människan, hur männi-
skans beteende bestäms av hennes genetiska ursprung, av barndomsupplevelser 
och betingning. Människans funktion och förmåga att fungera i olika sam-
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manhang 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 fak-
tum att hon är människa; Människovärdet är lika för alla. 

Det behövs inslag från båda dessa människosyner i rehabilitering. Att integre-
ra dem blir en viktig uppgift. Vissa delar av den humanistiska människosy-
nen är speciellt grundläggande i rehabiliteringssammanhang: 

� 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.132 

Här problematiseras således en naturvetenskaplig och en humanis-
tisk syn på människan. Man tar ställning för att det är en viktig uppgift 
att integrera dem med varandra. Därtill framställs den humanistiska 
människosynen som särskilt viktig att ta hänsyn till i rehabiliterings-
verksamheten: respekten för individers rättigheter och en acceptans för 
att individer är olika, vilket kan ställas mot den naturvetenskapliga 
människosynen som kretsar kring individens funktion och förmåga. 

Detta får uppenbarligen konsekvenser för vilka begrepp som an-
vänds i övriga delar av dokumentet. Som vi redan har sett i den kvanti-
tativa inventeringen dominerar begrepp som individ, eller begrepp som 
relaterar till individ, och som alltså hör till vad man anger som en hu-
manistisk människosyn. 

Liknande tongångar framkommer även i måldokumentet för social-
psykiatrin (dokument B). Där framkommer under rubrikerna Värde-
grund, Förklaringar samt Mål för socialpsykiatrin att: 

Samhällets socialtjänst [i vilken ArbetsDax ingår] ska på demokratins och so-
lidaritetens grund främja människornas 

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

                                         
132. Ibid., s. 7. Se bilaga 2, s. 141. 
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Socialtjänsten ska under hänsynstagande till människans ansvar för sin och 
andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och 
gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människans 
självbestämmande och integritet.133 

Stödet ska utformas utifrån ett rehabiliterande synsätt, så att det stärker den 
enskilde att bli mer självständig och mindre beroende av samhällets tjänster.134 

Även här framkommer således uttryck för att en individfokusering 
baserad på humanistisk människosyn ska genomsyra verksamheten: 
”frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser”, ”respekt 
för människans självbestämmande och integritet”, ”så att det stärker 
den enskilde”. Men i denna tappning lyfts grunden för synen också 
fram: demokratin och solidariteten. Således något som kan sägas inklu-
dera en kollektiv såväl som en individuell dimension av det övergri-
pande syftet med socialtjänstens verksamhet, och därmed ArbetsDax. 

Talet om demokrati och solidaritet är dock helt frånvarande i Ar-
betsDax egen broschyr (dokument C), och den är inte heller särskilt 
framträdande i policydokumentet (dokument A). I stället tillämpas fö-
reträdesvis en tämligen strikt individ- och funktionsdimension när kli-
enterna åsyftas, utifrån de lagar och de riktlinjer som organisationerna 
själva eller det omgivande samhället kräver. 

Sammantaget kan sägas att man i policydokumentet problematiserar 
och definierar vilken dominerande människosyn som ska gälla för 
verksamheten, en syn som även framkommer i de andra dokumenten 
som ingår i analysen: individen och dennes förmåga ska stå i centrum. 
Detta utvecklas vidare i de kommande avsnitten. 

Talet om den aktive, frivillige och motiverade klienten… 
Klienten som aktör för sin egen rehabilitering framstår som ett av de 
påtagligaste inslagen i policydokumentet och detta är särskilt framträ-
dande i kapitlen Samordning och samarbete på individnivå och Ansvar. 
Klienten sätts in i huvudrollen genom att benämnas individen: 

                                         
133. Måldokument för socialpsykiatrin i Eskilstuna kommun, s. 1. Se bilaga 3, 

s. 157. 
134. Ibid., s. 3. Se bilaga 3, s. 159. 



ArbetsDax – för psykiskt funktionshindrade Analys 

83 

En förutsättning för att individen ska kunna bli framgångsrik i sin rehabili-
tering är att insatserna kring honom/henne är samordnade och även att kon-
kret samarbete sker när så är befogat. /…/ Det är individen själv som ska sät-
ta upp målen för rehabiliteringen. /…/ Det är nödvändigt att ha förtroende 
för det sätt på vilket den enskilde planerar sin rehabilitering och sätter upp 
mål i den takt som han själv ser är realistiskt.135 

Individen har ett grundläggande ansvar att delta i gemensamt planerade in-
satser på rehabiliteringsområdet. 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 samhällsorganen 
har skyldighet att ge individen det stöd som han/hon behöver för att kunna ta 
sitt ansvar.136 

En tolkning kan här vara att klientens rehabilitering ses som en mer 
eller mindre framgångsrik karriär, en karriär vars mål klienten förvän-
tas sätta upp utifrån vad klienten själv ser som realistiskt. Detta ska ses 
som klientens rättighet, och det är de samverkande organisationernas 
skyldighet att stötta klienten så att denne kan ta tillvara sin rättighet. 

En förutsättning för klienten som aktör är dock dennes förmåga, vil-
ja och lust att vara aktiv. Eller med andra ord, klientens motivation ut-
gör en grundläggande förutsättning för verksamhetens arbetslinje: 

Insatser för att skapa, stödja och vidmakthålla motivation för rehabilitering 
är en väsentlig del av rehabiliteringsarbetet, och åligger samtliga samhällsor-
gan. Detta måste dock genomföras med stor respekt för den enskildes självbe-
stämmande och integritet.137  

Det går inte att överbetona betydelsen av arbete och anställning för männi-
skor med funktionsnedsättning på grund av psykisk ohälsa. Det är nödvän-
digt att skapa yrkesinriktade utbildningar och träning, som leder till lönear-
bete. Yrkesinriktad rehabilitering bör kunna inledas redan på sjukhuset och 
sedan gå över i olika former av skyddade verksamheter som står i kontakt 
med arbetsmarknaden.138 

                                         
135. Rehabilitering för personer med psykisk funktionsnedsättning, s. 10–11. Avsnit-

tet Samordning och samarbete på individnivå. Se bilaga 2, s. 144–145. 
136. Ibid., s. 14. Avsnittet Ansvar. Se bilaga 2, s. 148. 
137. Ibid., s. 11. Se bilaga 2, s. 145. 
138. Ibid., s. 13. Se bilaga 2, s. 147. 
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Skulle således klientens motivation vackla är det de professionellas 
uppgift att utföra ett motivationsarbete för att påverka klienten ”att gå 
i rätt riktning”, det vill säga i linje med arbetslinjen. Målet för klientens 
rehabilitering kan alltså inte se ut hur som helst: ”Betydelsen av arbete 
och anställning går inte att överbetona”. De samverkande organisatio-
nerna behöver bidra till att klientens rehabiliteringskarriär i görligaste 
mån blir en rörelse från ”sjuk” (= sjukvårdens domäner) till ”arbets-
för” (= 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 rörel-
sen bör kunna inledas redan inom sjukvårdens domäner, vilket alltså 
kan vara ett uttryck för att man helst ser att arbetslinjen genomsyrar 
en persons rehabilitering även om denne i vissa avseenden kan katego-
riseras som ”sjuk”. Men samtidigt inflikas en vansklighet inför motiva-
tionsarbetet, vilket vi känner igen utifrån Carstens och Börjes-
son & Palmblad: ”Detta måste dock genomföras med stor respekt för 
den enskildes självbestämmande och integritet”. 

I ArbetsDax-broschyren utvecklas beskrivningen av arbetsmetoder-
na ytterligare något:  

Deltagandet bygger på frivillighet och motivation. En kartläggning och pla-
nering görs utifrån deltagarens behov och önskemål. /…/ Utifrån kartlägg-
ningen, där deltagarens behov, drömmar och fantasier ligger till grund, söker 
sedan personalen en arbetsplats som är så lik deltagarens önskan som möj-
ligt.139 

I förhållande till policydokumentet framkommer utöver motivatio-
nen alltså ytterligare ett ytterst viktigt kriterium i frivilligheten. Vilket 
kan tolkas som att klienterna kommer till ArbetsDax av fri vilja och 
med motivation att göra bruk av de resurser som i ArbetsDax tappning 
ställs till förfogande för den fria viljan. En konsekvens blir att om mo-
tivationen inte finns hos klienten, finns det inte någon anledning att 
fortsätta inom ArbetsDax eftersom han/hon sägs vara där av egen fri 
vilja. 

                                         
139. ArbetsDax – en verksamhet för personer med psykiska funktionshinder, s. 3. Se 

bilaga 4, s. 167. 
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Talet om den fria viljan kan alltså användas som ett påtrycknings-
medel om motivationen tryter, den fria viljan kan i ett slag förvandlas 
till något som påminner om tvång. Notera därutöver att klienten om-
talas som deltagare, vilket kan implicera en person som deltar aktivt i 
något. Detta är över huvud taget det dominerande begreppet för klien-
terna på operativ nivå inom ArbetsDax verksamhet. 

Talet om motivation och frivillighet framstår i intervjuer med sam-
ordnare som djupt rotad inom verksamheten: 

Ja, de som inte är motiverade och vill ta ansvar för sin rehabilitering, de pas-
sar 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 som är här under tvång, eller att 
Försörjningsstöd säger att ”Du måste gå dit annars får du inte pengar” och så 
där. 
(Samordnare i intervju). 

Jag har under lång tid, i över tio år, jobbat inom skolan. Att få jobba på Ar-
betsDax var därför mer eller 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 insatsen utifrån Potter: De klienter som inte är 
motiverade och vill ta ansvar för sin rehabilitering passar inte in i verk-
samheten, ”fast det finns ju de som är här ändå /…/ såna som är här 
under tvång”. Således kan det framstå som att några av de grundläg-
gande 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 för-
sörjningsmässiga skäl, i linje med de krav som socialpolitikens aktive-
rings-/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 samhälls-
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medborgare har att rätta sig efter då obligatorisk skolplikt gäller. Inne-
börden av begreppet frivillighet kan således tolkas som något som är 
icke obligatoriskt. 

Således kan frivilligheten framstå som relativ i förhållande till några 
av de samhällsorgan som svarar för klienternas försörjning, vilka i hu-
vudsak 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 att göra de ”rätta” valen utifrån akti-
verings-/arbetslinjens moral. Något som dock i huvudsak tycks för-
medlas implicit inom verksamheten då förled som ”rätt” eller andra 
indikationer i samma riktning saknas i beskrivningarna. I stället är 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 lå-
ter 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 är att här framträder en bekännelse: ”Att /…/ 
varje person ska få gå igenom den här processen i sin egen takt. Och 
det låter tjusigare än det är /…/, för vi har ju alltid försäkringskassan 
och de uppdragsgivarna runt omkring som är med och bestämmer tak-
ten /…/, det är ju ofta de som står för kraven”. Betalningsmakten ställs 
således i fokus när klienternas rehabiliteringstakt diskuteras, och det 
blir samordnarens uppgift att försöka balansera klientens vilja och mo-
tivation mot kraven som kommer från denna betalningsmakt. 

Bakom orden i ArbetsDax-broschyren ser det alltså ut att kunna döl-
ja sig relationer och mekanismer som kan inverka på hur begreppen 
frivillighet och motivation kan tolkas och tillämpas. Det framstår som 
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att det finns organisatoriska intressenter som har intresse av att påver-
ka rehabiliteringstakten, intressenter som utgör betalningsmakten inte 
endast gentemot klienterna utan också gentemot ArbetsDax som verk-
samhet och samordnaren som profession. Därutöver sägs det i Arbets-
Dax-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 sedan kan hända när väl 
behoven, drömmarna och fantasierna är uttalade: 

Att realitetsanpassa för personerna, de önskemål de har när de kommer för att 
det finns en verklighet som de ska ut till och vi vinner ingenting på att sitta 
och måla små slott och så vidare. Utan att hjälpa dem att faktiskt se verklighe-
ten och lära dem hantera det. 
(Samordnare i intervju). 

En komponent i arbetsmetoderna består således i talet om realitets-
anpassning. Vilket kan implicera ett arbete som syftar till att rikta in 
klientens vilja, motivation och därmed rehabiliteringskarriär på ”rätt 
spår”, utifrån rambetingelser för förmågan som psykiska funktions-
hinder och utifrån olika krav och förväntningar från arbetslinjen.  

Sammantaget kan talet om klienten som aktör framstå som grund-
läggande för den interorganisatoriska samverkan. En aktörsroll som 
framställs som en rättighet som de samverkande organisationerna 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 profes-
sionellas uppgift att utföra ett realitetsanpassande motivationsarbete 
gentemot klienten. Detta kan stå i kontrast till talet om frivillighet 
inom ArbetsDax då riktningen för frivilligheten, såväl som motivatio-
nen, inte kan peka vart som helst: det är arbetslinjens riktning som 
gäller. 

Tongångarna tycks oss bekanta, då vi känner igen dem hos Börjes-
son & 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 
förmågan. Därför framstår neutrala tillskrivningar för klienten som 
exempelvis individ och person i citaten ovan som tämligen självklara, 
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då tillskrivningar som exempelvis patient, brukare och liknande passi-
viserande tillskrivningar lätt skulle bidra till en smått absurd retorik: 
en individ kanske kan ta ansvar för sin rehabilitering, men kan en pati-
ent eller brukare det? 

Men man ska göra mer än att frammana vilja – man ska också se till 
att klienten har den rätta viljan i form av den realitetsanpassade viljan. 
En vilja som också kan beskrivas som en (fri)villighet utan förled, en 
villighet att 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. Därför är det nödvän-
digt att sträva efter en trygg och tillitsfull samtalsatmosfär där det mo-
raliskt rätta kan implementeras implicit. 

…och i motivationssamtal med klient 
Vi ska nu utifrån en observation av ett möte mellan klient och sam-
ordnare belysa hur motivationsarbetet kan gå till, i syfte att fördjupa 
förståelsen för hur frågor som motivation, frivillighet och realitetsan-
passning kan hanteras av samordnarna i samtal med klienterna. Där-
med dras även bakomliggande mekanismer och relationer in i analy-
sen. Man kan således säga att vi i hög grad närmar oss verksamhetens 
kärna, den vari samordnarens metodologi i motivationsarbetet står i 
fokus. 

I inledningen av mötet säger 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 omvand-
lats 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 tvingad.  

II: Jag tänker på om jag kommer att klara det och så, men att det går väl för-
hoppningsvis. 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). 
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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 even-
tuella hinder. Här ser det således ånyo ut som något vi känner igen ut-
ifrån Börjesson & Palmblad samt Carstens, då något ser ut att ha hänt 
med klientens vilja under samtalet. Låt oss därför granska samordna-
rens samtalsmetodologi! 

Sammanfattningsvis bemöter samordnaren den första utsagan med 
något som kan beskrivas som en retorisk samtalsstrategi i tre moment: 
1) skapa trygghet/mildra oro genom att avdramatisera och tydliggöra 
kommande händelser; 2) bidra till en kluven identitetskonstruktion 
hos klienten inför arbetsträningen, vilken dels utgår från klientens be-
hov och dels från synen på klienten som en resurs på arbetsplatsen; 
samt 3) motivera med hjälp av metaforer klienten att våga möta det 
obekanta. Vi ska nu titta närmare på dessa moment! 

Avdramatisering och tydliggörande sker genom att samordnaren be-
skriver hur proceduren kommer att se ut för det som kommer att hän-
da efter mötet: samordnaren letar utifrån klientens önskemål efter pas-
sande 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 förankra beslut om arbetsträningen i den arbetsgrupp 
som blir aktuell för klienten på arbetsplatsen. På så vis kan man se det 
som att samordnaren förmedlar en bild av samverkan med arbetsgiva-
ren, då arbetsgivaren förväntas prata med de anställda om förutsätt-
ningarna för arbetsträningen. Detta kan implicera en trygghetsskapan-
de effekt för klienten, då vederbörande inte behöver komma som en 
fullkomlig främling till arbetsplatsen. Sammantaget kan detta moment 
mildra eventuell oro hos klienten. 

Bidra till en kluven identitetskonstruktion inför arbetsträningen försö-
ker samordnaren inledningsvis göra genom att förmå klienten att ändra 
fokus – från fokus på nervositet inför att komma till och vara på ar-
betsplatsen, till fokus på klientens behov och hur arbetsplatsen kan 
tillgodose dessa: 
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Det ska vara meningsfullt för dig. Att du känner att du har en plats där, att 
du gör en uppgift eller flera uppgifter utifrån vad du orkar och så där. /…/ 
Detta är bara för dig, att du ska kunna få stimulans! 
(Samordnare i möte med klient). 

Tilltalet sker direkt. Det är till klientens du som samordnaren talar 
och det är detta du som ska uppleva något meningsfullt och få stimu-
lans, ha en plats och göra en uppgift utifrån vad den egna orken, det 
vill säga förmågan, tillåter. Utifrån Potters metodologi kan detta därför 
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 till klientens roll på arbetsplatsen, som allt-
mer framstår som kluven till sin natur då inte endast klientens behov 
av meningsfullhet och stimulans står i fokus utan också arbetsgivarens 
resursbehov (eller/och klientens uppfattning om sig själv som en gene-
rell resurs för andra): 

Du får känna efter vad du vill ge ut, för detta har ingenting med ditt privat-
liv 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). 

Detta kan tolkas som en transformation av klientidentiteten då den 
passiva klienten ersätts av en aktiv klient som ska vara en resurs för 
andra på arbetsmarknaden. 

Avslutningsvis kommer momentet där samordnaren med hjälp av 
metaforer försöker motivera klienten att våga. Inledningsvis används 
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). 
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Arbetsträningen framställs som ett sätt att testa klientens förmåga, 
och testen ska uppenbarligen leda till påfyllning av såväl lust som gläd-
je – 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 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 rehabili-
teringen framåt, vilket är det samma som att i allt högre grad uppfylla 
arbetslinjens 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 ansträngning att vara glad. /…/ Att 
locka fram glädjen, att känna den är en ansträngning. Att få påfyllning här 
om att det finns ett hopp, eller påfyllning på arbetsplatserna att det finns ett 
hopp. 
(Samordnare i intervju). 

Här kan man säga att motivationsmetoden uppstår i en metafor där 
människan framställs som en bägare som kan fyllas på med ett käns-
lomässigt innehåll.140 Utgångspunkten torde vara att klientbägaren för 
tillfället är relativt tom och därför behöver fyllas 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 utifrån – exempelvis i arbetsträning eller i samtal 
med samordnaren. När påfyllningen väl är genomförd ska uppenbarli-
gen 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 

                                         
140. Se vidare om detta i Lakoff, G. & Johnson, M. (1980, s. 25–32). Metaphores 

We Live By. Chicago: The University of Chicago Press. 
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känsla som detta beteende uppenbarligen ska ge klienten som uppen-
bar: 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 använder dock inte 
samordnaren endast ord, utan ritar en figur på ett papper: 

Figur 3. Figur ritad av samordnare i möte med klient. 

 
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). 

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 samordnaren. Område A framställs 
alltså som något som är enahanda, för att inte säga tråkigt och outveck-
lande. För att få större möjligheter i livet behöver klienten närma sig 
det okända området B – vilket exempelvis skulle kunna utgöras av ar-
betsträning – för att i en förlängning möjligen nå område C – vilket 
skulle kunna innebära 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 gränsöverskridande rörelsen från ett område till ett annat. 

Nu är det inte längre klienten utan ett opersonligt subjekt, ett gene-
raliserat kollektivt man som vederbörande berättar om. Möjligen fram-
står rörelsen från A till B och C därmed som mindre hotfull än ett di-
rekt utpekat du. 

C 
B 

A 
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Ansluts metaforen till Börjesson & Palmblad samt Carstens tal om 
arbetslinjens önskningar om ett moraliskt korrekt beteende hos klien-
ten kan det retoriska budskapet framstå som uppenbart: att inte arbeta 
är att ha tråkigt, att arbeta medför däremot ett mer spännande och 
händelserikt liv. Men notera att detta är vad som framställs implicit, att 
det moraliskt korrekta aldrig uttalas och det förstärks av det opersonli-
ga subjektet i utsagan. Vi kan här måhända ana det vanskliga projektet 
som samordnaren har framför sig, då alltför tydliga och därmed expli-
cita krav på moralisk korrekthet riskerar att haverera klientens identi-
tetsbygge inför närmandet till arbetsmarknaden. 

Då klientens andra utsaga i citat II ovan (s. 88) snart följer efter den-
na sekvens i samtalet, kan man sammantaget möjligen säga att trans-
formeringen från en utsaga om betalningsmaktens tvång och tveksam-
het över den egna förmågan till klientens ”rätta” vilja har gått över de 
tre motivationsfaserna trygghetsskapande, konstruktion av en kluven ar-
betsträningsidentitet, samt utmanings- och belöningsmetaforer för att våga 
möta det obekanta. 

Sammantaget kan en tolkning vara att begrepp som frivillighet och 
motivation inte alltid är något som klienterna kommer till ArbetsDax 
med som om det vore något oproblematiskt. Tvärtom kan det behöva 
bli en produkt av en med samordnaren gemensam konstruktionspro-
cess i en samtalsmässig praktik. Således kan samordnarens samtalsmäs-
siga insats bestå i att med språket som huvudsakligt redskap transfor-
mera betalningsmaktens tvång och klientens tvivel över den egna för-
mågan till en enligt samma makt korrekt framtida social handling hos 
klienten – i riktning mot arbetsmarknaden och egen försörjning. Såle-
des i linje med Börjesson & Palmblads samt Carstens studier av väl-
färdsarbetares motivationsarbete. Även om samordnarens samtalsme-
todik sannolikt gränsar till exempelvis en kurators eller psykologs pro-
fessionella 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) eta-
blera en kluven identitetskonstruktion som dels bygger på klientens 
behov och dels dennes syn på sig själv som en resurs för andra; samt 3) 
motivera klienten med hjälp av påfyllnings-, utmanings- och belö-
ningsmetaforer att våga möta det obekanta. 
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Talet om den begränsade klienten som psykiskt funktionshindrad 
Som tidigare angivits är repertoaren av administrativt kategoriserande 
och passiviserande begrepp för klienten av betydande storlek i policy-
dokumentet. En stor del av dessa utgörs av begrepp som psykiskt funk-
tionshinder, psykisk funktionsnedsättning eller psykiskt störd – vilka 
samtliga enligt min tolkning inrymmer en outtalad referens till någon 
form av funktionsmässig normalitet i syfte att peka på att klienterna 
avviker från denna. Eller annorlunda uttryckt: begreppen refererar till 
psykiska hinder för klientens förmåga. 

Jag stannar 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 an-
vänder sig av för att informera presumtiva klienter om verksamheten 
(dokument C)141, varefter andra materialtyper dras in i analysen. 

Till skillnad från policydokumentet utgörs ArbetsDax-broschyren 
endast av till synes oproblematiska premisser för vad som gäller inom 
verksamheten, och detta omfattar även klientkonstruktionen. I bro-
schyren används i huvudsak ett begrepp för klientens begränsade för-
måga: personer med psykiska funktionshinder. 

I andra delar av empirin framträder dock en betydligt större kom-
plexitet kring den passiviserande/begränsande delen av klientkonstruk-
tionen. Detta framkommer exempelvis vid intervjuer med en del per-
soner 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 
ekonomin som förstörde allting för att… Man måste leva, och det fanns ing-
et… Man kan ju inte leva på luft. Jag var inte berättigad till socialbidrag. Jag 
var inte berättigad till, eh, att bli sjukskriven för läkaren tyckte inte att jag 
var tillräckligt sjuk, och arbetsförmedlingen /…/ stämpeldagarna 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). 

                                         
141. ArbetsDax – en verksamhet för personer med psykiska funktionshinder. Se bila-

ga 4, s. 165. 
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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 ut-
brändhet å mår psykiskt jäkligt dåligt, har jag upplevt, man tappar, jag upp-
levde att jag tappade alltså enormt mycket, ehh… Man fick börja om med livet 
från noll igen, va. /…/ Två hjärtinfarkter åkte jag på /.../, lam i vänstersi-
dan, 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 jobba, /…/ och då ströp, rätt som det var, så, så ströp alltså sjukkas-
san… 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 jät-
tebra. 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 en komplexitet kring 
motiven för klienterna att delta i ArbetsDax verksamhet. Förvisso kan 
en rimlig tolkning vara att båda mådde psykiskt dåligt, men det fram-
träder 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, 
då de uttrycker en tvekan inför identiteten psykiskt funktionshindrad: 
”Jag är ju inte psykiskt sjuk, och så där, tyckte jag” och ”om vi förut-
sätter att det inte skulle handla om mig, alltså om jag hade vart en van-
lig människa med kontaktsvårigheter, alltså om jag hade vart en an-
nan”. 

Detta skulle å andra sidan kunna tolkas som en ”forskareffekt” då 
klienternas utsagor framkommer 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: 
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Det är svårt att få människor att acceptera kanske att man har ett psykiskt 
funktionshinder, och vad är ett psykiskt funktionshinder? /…/ Många männi-
skor som kanske sitter här, /…/ de säger när vi säger att vi jobbar med män-
niskor 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 
realitetsanpassning, /…/ och då kommer det ofta fram att när man är hem-
ma 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 mås-
te 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 exem-
pelvis sociala faktorer. Det hela kokar ned till ett erkännande om att 
”vi jobbar ju med hela skalan”. Intressant är dock passagen ”så det 
handlar ju också om realitetsanpassning”, som kan indikera samordna-
rens syn på klienten om att denne kan behöva medvetandegöras om att 
det psykiska funktionshindret verkligen finns. Att medvetandegöra 
klienten om detta kan således framstå som en av samordnarens arbets-
uppgifter. 

Det framstår således som om samordnaren har intresse av att kon-
struera klienten utifrån kriteriet psykiska funktionshinder, och därmed 
framställa identiteten psykiskt funktionshindrad. En identitet som kli-
enten 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. 
Samtidigt som identiteten utgör ett grundläggande kriterium för sam-
ordnarens profession, då det endast är psykiskt funktionshindrade som 
samordnaren ska arbeta med. 

Problematiseringen av klientkonstruktionen fortsätter i intervjun 
med representanterna i den interorganisatoriska styrgruppen för Ar-
betsDax: 
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Kommunens representant: ”Jag kan tänka mig de här med utmattningsde-
pressioner, 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 handlar det om egentligen? För det finns ju många olika an-
ledningar 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 
tiden.” 
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’ eller… Det är ju jätteviktigt.” 
Pykiatrins representant: ”Det man bör tänka på nu, det är ju det här ordet 
’funktionshinder’142 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 osä-
kerhet som kan råda om exempelvis ”utbrända” personers uppfattning 
om sig själva i relation till kategorin psykiskt funktionshindrade. Av 

                                         
142. I inledningen av utsagan utgår jag av konsistensskäl från att psykiatrins re-

presentant gör en felsägning, med utgångspunkt från vad parterna samtalar om i 
övriga delar av citatet. Det är inte begreppet funktionshinder hon syftar på i den 
inledande meningen, utan utbrändhet ”som är så på tapeten”, och det hon vill be-
rätta är att ”utbrända” personer kan ha svårt att acceptera identiteten psykiskt 
funktionshindrad. 
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särskilt intresse kan här vara de olika representanternas samtalsmässiga 
förhandling om en gemensam hållning i frågan, samtidigt som åtmin-
stone två olika diskurser blottläggs enligt min tolkning: 

� Psykiatrins representant framstår som säker på vad ett funktions-
hinder är. Utsagorna vittnar om att det problematiska inte handlar 
om begreppet i sig utan om att klienternas attityd till begreppet kan 
behöva påverkas: från förnekelse, via övergångsbegreppet ”utbränd-
het” eller formuleringen ”jag mår dåligt” till en acceptans av det rea-
litetsanpassade begreppet psykiska funktionshinder – och därmed 
identiteten 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 er-
känna något som denne känt till men förnekat. 

� Kommunens representant betonar en annan aspekt i och med att 
klienten accepterar begreppet/identiteten, då denne därigenom kan 
få tillgång till de resurser som ArbetsDax 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 eftertänksam natur, och vederbörande orienterar sig i 
högre utsträckning mot klientens subjekt: ”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…”. 

Sammantaget kan man säga att de i formella dokument till synes 
oproblematiska administrativt kategoriserande (och passiviserande) be-
greppen för klienterna som exempelvis personer med psykiska funk-
tionshinder, psykisk funktionsnedsättning eller psykisk störning i andra 
delar av empirin framstår som problematiska. Utifrån intervjuer med 
tidigare klienter och samordnare framträder 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 uppgifter ser då ut att åter handla om reali-
tetsanpassning, vilket i det här sammanhanget syftar till att medvetan-



ArbetsDax – för psykiskt funktionshindrade Analys 

99 

degöra klienten angående det psykiska funktionshindret. Detta fram-
kommer även i intervjun med styrgruppen, där psykiatrins represen-
tant pratar om att klienten ska erkänna det psykiska funktionshindret. 
I samma intervju framträder dock ett annat synsätt genom kommu-
nens representant, som utifrån ett klientperspektiv fokuserar på de re-
surser som ställs till klientens förfogande om vederbörande godtar det 
psykiska funktionshindret som klientidentitet. 

Utifrån detta, och utifrån vad som tidigare framkommit om sam-
ordnarens metodik i motivationsarbetet med klienterna, menar jag att 
samordnarnas huvudsakliga arbetsuppgift består i att retoriskt först 
konstruera den passive/begränsade psykiskt funktionshindrade klien-
ten för att därefter sträva efter att, i enlighet med arbetslinjens premis-
ser för verksamheten, konstruera den aktive klienten i individen, per-
sonen eller deltagaren. Detta görs inledningsvis genom att reducera kli-
entens egenskaper till ett för verksamheten passande passiviserande 
format, vilket enligt verksamhetsbeskrivningen ska kretsa kring en be-
gränsad förmåga i det psykiska funktionshindret. Ett psykiskt funk-
tionshinder som kan sägas utgöra ett väsentligt grundkriterium för 
professionens existens: 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 rehabilitering och restauration 
En något subtil retorik i policydokumentet, vilken kan vara lätt att 
förbise och kanske just därför är särskilt kraftfull, framträder i och 
med den generella användningen av begreppet rehabilitering143 för att 
beskriva klientens och därmed verksamhetens huvudsakliga process. 

I en fotnot framkommer att ”med begreppet rehabilitering avses i 
detta dokument även habilitering144”. 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 

                                         
143. Rehabilitering = Återställande av förlorad funktion. (Källa: Nationalencyk-

lopedin). 
144. Habilitering = Utveckling av ny förmåga (ibid.). 
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tolkning av detta kan vara att vilket av begreppen som har blivit det 
tongivande knappast har skett slumpvis, utan tvärtom utgör en del av 
en retorisk strategi. Förledet re- syftar på att något ska återställas till 
sitt ursprungliga skick snarare än nyutvecklas. Möjligen med en inne-
boende förhoppning eller förvissning om att tiden för att återställa en 
funktion är kortare än tiden för att utveckla en ny. 

Förledet finns även i ArbetsDax-broschyren, där man skriver att 
”verksamheten ska erbjuda målgruppen psykiskt funktionshindrade en 
högre livskvalitet, restaurering145 av självkänslan”.146 Således åter något 
som ska återställas till ursprungligt skick. 

Vänder jag mig i stället till måldokumentet för kommunens social-
psykiatri (dokument B) används 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 reha-
bilitering”.147 

En sammantagen tolkning av begreppet rehabilitering kan dels ut-
ifrån tidigare avsnitt vara att det utgör ett starkt incitament för arbets-
linjen, så pass starkt att det uppmanas tränga in i sjukvårdens 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 ut-
ifrån 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 ar-
betsmarknaden eller ej. 

Behandlas alla klienter inom ArbetsDax likvärdigt, utifrån talet om 
rehabilitering och restauration? Svaret är inte självklart men man har 
uppenbarligen behövt en kluven klientkonstruktion utifrån ”de som 
arbetstränar” respektive ”de som har sysselsättning”, vilket framkom-
mer i intervjuer med samordnarna. I ArbetsDax broschyr (dokument 

                                         
145. Restauration = Att återställa något i ursprungligt skick (ibid.). 
146. ArbetsDax – en verksamhet för personer med psykiska funktionshinder, s. 2. Se 

bilaga 4, s. 166.  
147. Måldokument för socialpsykiatrin i Eskilstuna kommun, s. 3. Se bilaga 3, 

s. 159. 
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C) framkommer detta i stället som en kortare aktiv rehabilitering re-
spektive en långvarig rehabilitering med sysselsättning: 

Man bedömer också om det rör sig om en kortare aktiv rehabilitering eller en 
långvarig rehabilitering med sysselsättning, samt vilka ev. andra insatser som 
behövs.148 

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 ”rehabilitering” 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 im-
plicera en uppdelning i rehabilitering respektive habilitering, men up-
penbarligen är rehabiliteringsbegreppet av en hegemonisk art inom 
verksamheten. 

Sammantaget är begrepp som indikerar en återställning av funktion 
eller förmåga, framför allt rehabilitering och restauration, särskilt fram-
trädande i talet om klienternas huvudsakliga process inom verksamhe-
ten. I det undertryckta habiliteringsbegreppets frånvaro ser detta ut att 
generera två nya begrepp för klienterna inom ArbetsDax verksamhet: 
klienter med kortare aktiv rehabilitering respektive klienter med långva-
rig rehabilitering med sysselsättning, vilka lika väl skulle kunna kallas 
exempelvis ”de med arbetsträning” respektive ”de med sysselsättning”. 
Men i linje med arbetslinjens retorik bör naturligtvis en viss progres-
sion i riktning mot arbetsmarknaden vara närvarande i tillskrivningar-
na, vilket kan förklara närvaron av begreppet rehabilitering i båda fal-
len och frånvaron av begreppet habilitering i det ena fallet. 

                                         
148. ArbetsDax – en verksamhet för personer med psykiska funktionshinder, s. 3. Se 

bilaga 4, s. 167. 
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Talet om samverkan 
I inledningen av policydokumentet (dokument A) anges i avsnittet Syf-
tet med dokumentet att: 

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 kommu-
nen, landstinget, försäkringskassan, arbetsmarknadsverket, intresseorganisa-
tionerna och ska tillämpas vid all verksamhet som berör rehabilitering för 
denna grupp.149 

Representanterna för de olika organisationerna försöker således ge-
nom policydokumentet formulera ett gemensamt synsätt och en sam-
ordnad handlingsstrategi för samverkan. I textavsnittet röjs dock möj-
ligen en slags inneboende asymmetri i relationerna mellan de olika or-
ganisationerna då kommunen jämte landstinget anges först i ordningen 
samt arbetsmarknadsverket och intresseorganisationerna sist. I mitten 
finns försäkringskassan i en sammanhållande position. Vilket kan stå i 
kontrast till de rangordningsprinciper som har gällt tidigare i doku-
mentet vid uppräkningen av organisationer respektive personer i ar-
betsgruppen på förstasidan och dess insida, där stigande alfabetisk ord-
ning har tillämpats. 

En möjlig tolkning kan vara att författarna under textproduktionen 
sinsemellan har upplevt en framträdande samsyn. Sannolikt grundad 
på att de har haft direkt kontakt med varandra i möten ansikte-mot-
ansikte, via telefon eller/och skriftlig korrespondens. Således kan en 
betydande social närhet och direkthet ha bidragit till att textproduk-
tionen ägt rum under förhållandevis konsensusliknande former och att 
därför ingen anses mer ansvarig än någon annan. Därför kan man ha 
överlåtit till alfabetiska principer att bestämma ordningen. Detta kan 
dock även tolkas som en konsensusskapande retorik för att överbrygga 
inneboende konflikter och intressemässiga asymmetrier, vilka fram-
kommer i den del av texten som beskriver verksamhetsprocessen på en 
mera abstrakt organisationsnivå. På den nivån alternerar principerna 
systematiskt mellan en ansvars- eller intresseordning och en kedjeord-

                                         
149. Rehabilitering för personer med psykisk funktionsnedsättning, s. 5. Se bilaga 2, 

s. 139. 



ArbetsDax – för psykiskt funktionshindrade Analys 

103 

ning: Antingen anges kommunen först, såsom ovan, eller 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 or-
ganisationers begränsade ansvar och/eller intresse för verksamheten. 
Mer om detta nedan. 

Att se rehabiliteringsprocessen som en kedja där berörda organisa-
tioner utgör länkarna i kedjan framgår som en väletablerad metafor för 
samverkan: 

Samverkan bygger på gemensamt ansvar även om huvudansvaret för vissa 
specifika insatser kan växla över tiden mellan olika samhällsorgan. Att reha-
biliteringen fungerar som en obruten kedja är därför viktigt, i synnerhet vid 
förflyttningar av ansvaret mellan huvudmännen. Det är viktigt att bygga 
broar mellan huvudmännen.150 

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 samordning av de här resurserna, möjlighe-
terna. 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 jättebra. Suverän! /…/ Man vet att Ar-
betsDax finns, man vet att det är en möjlig väg att komma vidare. Det ställs 
ju så höga krav om man går till arbetsförmedlingen, så ArbetsDax fyller en 
funktion mellan psykiatrins rehabilitering och arbetsförmedlingen, till exem-
pel. 
(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 stolarna” då de i administ-
rativ/byråkratisk mening förflyttar sig från en organisations ansvars-
område till en annan under sin rehabiliteringskarriär. Kedjan ser såle-

                                         
150. Ibid., s. 14. Se bilaga 2, s. 148. 
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des ut att utgöra en av de starkaste konsensusbärande metaforerna i 
den retorik som syftar till att samla organisationerna i samverkan. 

Detta kan dock också uttryckas som att olika intressen ser ut att vil-
ja åstadkomma olika saker med klienterna. En sådan asymmetri svarar 
framför allt försäkringskassan och arbetsförmedlingen för. Detta för-
hållande utgör i mångt och mycket källan till oro för samordnarnas 
profession eftersom deras försörjning, precis som klienternas, är starkt 
förknippade med dessa organisationer. Man kan således tala om betal-
ningsmakt i dubbel bemärkelse, samt denna makts intresse av att vilja 
behålla kontrollen över verksamheten genom att vägra ingå en längre 
tids avtal för att bevara 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 utsa-
gor: 

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. Arbetsförmed-
lingen är ju de som tar emot och de vill ju inte ha mera jobb, så det är ju pro-
blemet att man kommer för sakta dit. 
(Samordnare i intervju). 

Ett mål är ju förstås att de ska komma vidare också från ArbetsDax till ut-
bildning, 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 
arbetsmarknaden än de målgrupper som vi egentligen ska arbeta med. 
(Arbetsförmedlingens representant inom den interorganisatoriska styrgruppen för Arbets-
Dax i intervju). 
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Allt annat kan vi lösa, men den här långsiktigheten… /…/ Mitt värsta scena-
rio, det är att alla tycker att ArbetsDax är en bra verksamhet. Vi kan se det så 
konkret hur det är till nytta för brukarna och så. Men så funkar inte besluten, 
de är inte i fas med varandra. Vilket jag ser som en risk för att personalen 
börjar söka andra jobb. Å de är ju liksom, det tar ju lång tid att slussas in, 
man bygger upp personliga kontakter, vi investerar i utbildning, och de i sitt 
engagemang och så, va. Slutar de så kommer det ta flera år att bygga upp ett 
nytt ArbetsDax, även om det finns alla beslut och vilja till det då. /…/ Å att 
det vore jätteroligt att få göra på det sättet att lämna delen ’Hur ska Arbets-
Dax 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 ArbetsDax i in-
tervju). 

Utifrån Potter kan sägas att här framkommer 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 rehabiliteringspro-
cess 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 en ”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 är 
mån om verksamheten i sig och helst ser att den blir en permanent 
verksamhet. 

Uttryck för de asymmetriska intressena i ArbetsDax verksamhet, 
med avseende på försäkringskassan och arbetsförmedlingen, fram-
kommer redan i policydokumentet (dokument A) i avsnittet Ansvar: 

Försäkringskassan har ansvar för att samordna rehabilitering, uppmärksam-
ma behov samt att se till/verka för att rehabilitering kommer till stånd för 
dem som uppbär ersättning från socialförsäkringen. /…/ Försäkringskassan 
ska samverka med alla berörda myndigheter och organisationer i rehabiliter-
ingsarbetet och verka för att alla parter, var och en inom sitt verksamhetsom-
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råde, vidtar de åtgärder som behövs för en effektiv rehabilitering av indivi-
den. Det är viktigt att arbetslivsinriktad rehabilitering kan pågå parallellt 
med medicinsk och social rehabilitering.151 

Arbetsmarknadsverket har naturligtvis samma ansvar för gruppen med psy-
kisk funktionsnedsättning 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 samarbete med primär-
kommun, vården och i vissa fall försäkringskassan, med andra ord en rehabi-
litering i samverkan före arbetsmarknadspolitiska insatser.152 

Försäkringskassans intresse riktar sig således endast mot dem som 
uppbär ersättning från socialförsäkringen, vilket alltså inte omfattar 
alla ArbetsDax klienter. Samordning och samverkan utgör framträ-
dande ansvar för kassan för att en så snar arbetslivsinriktad rehabiliter-
ing som möjligt ska påbörjas. Försäkringskassans roll i samverkan 
framstår som tydlig, till skillnad mot arbetsmarknadsverket och där-
med arbetsförmedlingen. För dessa konstateras i stället att man har haft 
svårt att ta sig an de psykiskt funktionshindrade klienterna och att me-
toder därför behöver utvecklas i samverkan. 

Sammantaget kan sägas att det i policydokumentet såväl som i annan 
empiri framkommer påtagliga asymmetrier mellan organisationerna. 
Denna ser primärt ut att beröra ansvar för och intresse av verksamhe-
ten och följer tämligen väl talet om rehabiliteringskedjan, vilken fram-
står som en särskilt framträdande konsensusbärande metafor för hur 
organisationerna ska positioneras i förhållande till varandra i klienter-
nas administrativt gränsöverskridande rörelse under rehabiliteringen. 
Landstinget och kommunen utgör början av kedjan, arbetsförmedling-
en slutet, och däremellan finns försäkringskassan i en sammanhållande 
position i egenskap av betalningsmakt. I kedjan, och därmed i Arbets-
Dax verksamhet, framstår försäkringskassan som ”blåslampa” och ar-
betsförmedlingen som ”bromskloss”: försäkringskassan har främst ett 
ekonomiskt intresse av att skynda på rehabiliteringen medan arbets-
förmedlingen utifrån politiska prioriteringar och ekonomiska skäl kan 
framstå som närmast ovillig att ta sig an klientelet över huvud taget. I 

                                         
151. Ibid., s. 16. Se bilaga 2, s. 150. 
152. Ibid., s. 17. Se bilaga 2, s. 151. 
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kontrast står kommunen i egenskap av ”försvarare” av verksamheten i 
sig. 

Asymmetrin förstärks av nivån på de olika ekonomiska bidragen till 
ArbetsDax verksamhet, där försäkringskassans roll är framträdande 
medan arbetsförmedlingens är mera blygsam. Tillsammans har de dock 
en gemensam betydelse för ArbetsDax eftersom de kan påverka verk-
samheten via betalningsmakten. Detta blir särskilt påtagligt eftersom 
de hittills vägrat ingå avtal om att permanenta verksamheten, vilket bi-
drar ytterligare till komplexitet i samordnarnas konsensusarbete efter-
som samordnarna därigenom behöver hantera en påtaglig dubbel be-
talningsmakt som under relativt kortsiktiga premisser verkar såväl på 
klienter som på verksamheten. I synnerhet gäller detta försäkringskas-
sans inflytande, då kassan till stor del bidrar till såväl klienternas som 
samordnarnas försörjning. 

Talet om samordnarnas profession 
Det är inom den metaforiska rehabiliteringskedjan som ArbetsDax 
specifika verksamhet har sitt upphov, då skillnaden i kravnivåer på kli-
enterna ibland anses alltför stor mellan framför allt psykiatrin och ar-
betsförmedlingen. Konsekvenserna i ArbetsDax skepnad blir en gräns-
överskridande och relationsmässigt mångsysslande ”hybridprofession” 
kallad samordnare, vars huvuduppgift blir att sträva efter konsensus 
mellan organisationerna samt i relation till klienterna och arbetsgivar-
na som de söker upp: 

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 upp-
rätta 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 kart-
läggningar när personerna kommer och tar reda på det som individen [vill]. 
Så det är ganska många delar, tycker jag, om man bara tittar på det – indi-
vidarbetet. Ja, att finnas med som samtalspartner där och…” 

Psykiatrins representant: ”Mm, skapa relation till deltagaren. Ha kunskap om 
hur en sån här process kan gå till, göra kartläggning och att möta den här 
människan och se resurser och hinder.” 

Kommunens representant: ”Mm. Att stötta och motivera.” 
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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, för-
stås.” 

Psykiatrins representant: ”Ja, de måste ha god kontakt med arbetsgivaren, de 
måste ha god kontakt med försäkringskassan och alla sina partners.” 

Kommunens representant: ”Matcha ihop de här personerna”. 

Psykiatrins representant: ”Ja, det är mycket att matcha. Och att matcha indi-
viden mot arbetsplatsen 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 utsagorna); lik-
väl som 3) relationerna till de berörda organisationer som exempelvis 
försäkringskassan ska fungera; samt 4) relationerna till arbetsgivare och 
de arbetsplatser där klienterna hamnar i arbetsträning eller sysselsätt-
ning. Som psykiatrins representant uttrycker saken: ”Ja, det är mycket 
att matcha”. 

Detta kan ge bilden av samordnarnas profession som en ”hybrid” 
med arbetsuppgifter 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 kli-
enterna samt därutöver behöver ha god kännedom om exempelvis re-
gelverk hos och goda relationer till de samverkande organisationerna; 
och dels som 3) förmedlare mellan sökanden och arbetsgivare för att 
klienterna ska erhålla en lämplig arbetsplats att vara på. Samordnarens 
uppdrag kan således framstå som att framför allt skapa konsensus i re-
lation till klient, 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 fram-
kommer att samordnarnas utbildningsbakgrund och tidigare anställ-
ningar i huvudsak har varit inom det beteendevetenskapliga fältet, samt 
att de har genomgått vidareutbildning inom kognitiv beteendeterapi el-
ler psykoterapi. Sannolikt till stor del i syfte att kunna bemöta och 
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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 beslut om framtid och så. Utan det är ju också att ha försäk-
ringskassan med mig, att ha sjukskrivande 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 en-
hetligt som möjligt, så att det slipper bli som en åsna mellan hötapparna. 
Människorna ska ju ändå göra sina egna val, va, men man känner att man 
har stöd. 
(Samordnare i intervju). 

Här framträder uttryck för professionens komplexitet då samordna-
ren framställer professionen som en gränsöverskridande ”spindel i nä-
tet” eller ”allt-i-allo” mellan klienten och eventuellt 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”. El-
ler annorlunda uttryckt: att arbetet framför allt framställs som ett 
komplext konsensusarbete. 

Sammantaget framkommer att samordnarnas profession framställs 
som en sammansatt och gränsöverskridande konsensusarbetande ”hy-
bridprofession” som fungerar som samtalskontakt gentemot klienter-
na, handläggare gentemot klienterna och de andra organisationerna, 
samt förmedlare gentemot klienterna och arbetsgivarna. Professionen 
pekar alltså, liksom i fallet med klientkonstruktionen, mot ett arbete 
som syftar till konsensus i ett komplex av relationer. 

Sammanfattning 
En tolkning av det totala empiriska materialet säger att ett nyckelbe-
grepp för ArbetsDax verksamhet är konsensusarbete – ett återkomman-
de eller ständigt pågående arbete som utförs för att uppnå konsensus. 
Arbetet sker på olika nivåer och orienterar sig åt olika håll, samt sker 
med vissa retoriska tekniker och strategier: 
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� Klienten framställs främst som en individ som förväntas ta ansvar 
för sin egen rehabilitering, samtidigt som vederbörande har ett psy-
kiskt funktionshinder. Klienten som retorisk konstruktion kan såle-
des sägas bestå av en dubbel uppsättning identitetstillskrivningar, 
vilka å ena sidan orienterar sig mot den ”rätta” viljan i enlighet med 
arbetslinjen och å andra sidan mot en begränsad förmåga. En dubbel-
identitet som i ArbetsDax verksamhet manifesteras i talet om att 
deltagandet bygger på frivillighet och motivation, samtidigt som kli-
enten behöver erkänna sitt funktionshinder. Som det visar sig i in-
tervjuer och observationer kan dessa identiteter kräva ett betydande 
konsensusarbete från samordnarnas sida i klientrelationen, då en del 
klienters uppfattning om varför de hamnade på ArbetsDax eller vad 
de förväntar sig av verksamheten inte nödvändigtvis behöver över-
ensstämma med samordnarnas uppfattning. På en något mera subtil 
nivå framkommer en liknande men innebördsmässigt motsatt pro-
blematik, 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, det vill säga habilitering. 

� Samordnarna framställs som en komplex och gränsöverskridande 
profession som ska utföra ett konsensusarbete med klienterna. Arbe-
tet kan bestå i ett motivationsarbete som syftar till att transformera 
betalningsmaktens tvång – vilket också kan uttryckas som krav på 
moraliskt korrekt beteende i enlighet med arbetslinjen – till klien-
tens ”fria” vilja. I detta för klienten vanskliga arbete tillämpas några 
centrala metaforer, exempelvis ansträngnings- och belöningsmetafo-
rer samt påfyllningsmetaforer, och arbetet kan inför klientens ar-
betsträning utföras med en retorisk strategi i tre etapper: 1) skapa 
trygghet/mildra oro hos klienten; 2) etablera en kluven identitet 
som bygger på klientens behov av mening och arbetsgivarens behov 
av personalresurser; samt 3) motivera klienten att våga möta det 
obekanta genom att använda påfyllnings-, utmanings- och belö-
ningsmetaforer. Men samordnarna har också att sträva efter konsen-
sus i relation till andra myndigheters representanter och med de ar-
betsgivare som klienterna ska arbetsträna hos. En särskild utmaning 
kan vara konsensusarbetet i relation till betalningsmakten, framför 
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allt representerat av försäkringskassan, som till stor del bidrar till 
både klienternas och samordnarnas försörjning. 

� Samverkan framställs i policydokumentet som ett konsensusarbete i 
direktiv för och problematisering av verksamheten. Det orienterar 
sig dels i riktning mot det omgivande samhället, vilket sägs bestäm-
ma de övergripande förutsättningarna för verksamheten och därför 
kan fungera som legitimitetsreferenser för såväl dokumentet som 
verksamheten i sig. Vidare orienterar sig konsensusarbetet mot de i 
samverkan ingående myndighetsorganisationerna – vilka positione-
ras 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. Det 
orienterar sig också mot de operativa professioner som på de olika 
myndigheterna ska möta klienterna, exempelvis samordnarna på 
ArbetsDax, och detta görs utan att göra någon åtskillnad av dem ge-
nom att tillskriva dem identiteten samhällsrepresentanter. Men kon-
sensusarbetet kring samverkan framkommer också dels på mer sub-
tila sätt genom dokumentets utformning och disposition. Exempel-
vis rangordnas inte myndigheter efter någon entydig ansvarsord-
ning, trots att kommunen har huvudansvaret, utan andra principer 
för rangordning (exempelvis bokstavsordning) har tillämpats på ett 
till synes systematiskt vis – kanske i syfte att bidra till konsensus. 
Utifrån en kvantitativ begreppsinventering framkommer dock en 
asymmetri mellan myndigheterna, då kommunen som begrepp fö-
rekommer oftast och arbetsförmedlingen mest sällan – vilket i det 
totala empiriska materialet speglar de myndigheter som har mest re-
spektive minst ansvar för och intresse av samverkan kring de psy-
kiskt funktionshindrade. Utifrån det totala empiriska materialet 
framställs därutöver försäkringskassan som ”blåslampa”, arbetsför-
medlingen som ”bromskloss”, kommunen som ”försvarare” av verk-
samhet i sig, samt samordnaren som ”konsensusarbetaren” som strä-
var efter konsensus i alla relationer inom rehabiliterings- och sam-
verkansarbetet. 
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Vad kan vi lära om ArbetsDax? 

I detta kapitel diskuteras vad vi utifrån ArbetsDax språkliga karaktär 
kan lära om samordnarens professionskaraktär men också om Arbets-
Dax som organisationsförsök. Jag fokuserar här på tre övergripande 
frågeställningar:  

� Vilka påtagliga likheter och skillnader kan sägas framträda mellan be-
rättelsen om samordnaren inom ArbetsDax och Roine Johanssons berät-
telse om gräsrotsbyråkraten? Frågan kan vara relevant utifrån anta-
gandet att samordnare som profession ska kunna tillföra något kvali-
tativt/kvantitativt annorlunda i relationer till klienter och organisa-
tioner än vad gräsrotsbyråkraten på en ”ren” myndighet kan. 

� Vilka likheter och skillnader framträder i berättelsen om samordnaren 
inom ArbetsDax och den välfärdsarbetare som vi lärt känna genom 
Börjesson & Palmblad samt Carstens? Frågan kan vara viktig för en 
fördjupad förståelse av hur samordnarens språkliga praktik kan ka-
raktäriseras i förhållande till modellen för välfärdsarbetarens språkli-
ga praktik. 

� Hur kan analysens fokus på språktillämpningen bidra till en fördjupad 
förståelse av ArbetsDax som ett försök att organisera en rehabiliterings-
verksamhet? Detta kan vara av intresse inte minst ur ett epistemolo-
giskt perspektiv, ty den metodologiska ansatsen i analysen hade 
kunnat se annorlunda ut och därmed också sannolikt de kunskaper 
som genererats. Därtill kan frågeställningen anses som generellt rele-
vant, utifrån antagandet att ArbetsDax organisationsform utgör ett 
exempel av flera möjliga lösningar på hur samverkan mellan olika 
myndigheter kan organiseras. Därför kan möjligen det som fram-
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kommer i denna rapport gå att jämföra med liknande studier av 
andra sätt att organisera samverkan. 

En jämförelse mellan samordnare och gräsrotsbyråkrat 
Vad kan sägas utgöra påtagliga likheter och skillnader i berättelserna 
om samordnaren och gräsrotsbyråkraten? Här följer en jämförande 
diskussion utifrån analysen ovan. 

Likheter 
En av de mera påtagliga likheterna menar jag består i det framträdande 
behovet av att konstruera 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 hand-
lingsutrymme i förhållande till organisationen eftersom det i huvudsak 
är de inom organisationen som har direktkontakt med klienten, samti-
digt som de i relation till klienten har kunskap om de (inter)organisato-
riska möjligheterna att bemöta klientens behov. Eller annorlunda ut-
tryckt: I förhållande till organisationen har samordnaren och gräsrots-
byråkraten bäst kännedom om klientens behov av organisationens ser-
vice. I förhållande till klienten är det samordnaren och gräsrotsby-
råkraten som har bäst kännedom om vilken service klienten kan för-
vänta sig. Således kan båda professionerna framstå som kunskapsmässi-
ga experter, och i och med det aktualiseras deras utrymme för hand-
ling. 

Utifrån Roine Johanssons fem punkter av strukturella dimensioner 
för förståelsen av gräsrotsbyråkratens relation till klienten, gör jag 
dessutom följande beskrivning av på vilket sätt berättelsen om sam-
ordnarens 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) intresseorienteringen för samordna-
rens del handlar kanske inte primärt om att bevaka uppdragna gränser 
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för organisationens verksamhet, utan i första hand om att försöka 
överbrygga och förhandla om de berörda organisationernas gränser i 
syfte att förhindra att klienten hamnar ”mellan stolarna”; 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 uppfyller kriterierna för en ”gräsrotsbyråkratisk” profes-
sion. 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 rehabi-
literingen, som om det inte uppfylls kan medföra att klienten avskrivs 
från verksamheten. Dessutom har samordnaren, liksom gräsrotsby-
råkraten, oftast hemmaplan då de flesta mötena utspelar sig i Arbets-
Dax lokaler, och torde i mötena ha bättre kunskapsmässiga förutsätt-
ningar än klienten. Därtill kommer att klienterna i allmänhet är isole-
rade från varandra och därför saknar möjlighet att ställa gemensamma 
krav.153 

Även utifrån hur kontrollen av gräsrotsbyråkraten och samordnaren 
framställs menar jag att det framträder påtagliga likheter, då båda ut-
sätts för efterhandskontroll genom uppföljningar och utvärderingar.154 
Därutöver menar jag att man möjligen kan prata om diskret normativ 
kontroll, exempelvis uttryckt i de officiella dokumenten för verksam-
heten. 

Skillnader 
Riktas fokus i stället på skillnader mellan berättelserna kan samordna-
rens tämligen komplexa konsensusskapande ”hybridprofession” fram-
stå som ett tydligt exempel: samordnarens organisatoriskt gränsöver-

                                         
153. 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 va-
rit att på ett resurseffektivt vis försöka upprätthålla en kontinuitet i rehabiliterings-
kedjan för de tillkommande klienternas del. Se Erlandsson & Gustafsson, s. 88. 

154. Detta framgår inte av analyskapitlet men framkom vid utvärderingen av 
ArbetsDax, vilken var den tredje utvärderingen sedan verksamheten inleddes i Ar-
betsRos och ArbetsSams skepnader i mitten av 1990-talet. Uppföljningar av verk-
samhetens effektivitet görs regelbundet, exempelvis i årsvisa verksamhetsberättel-
ser. Se ibid., s. 14–20. 
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skridande 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 motivationsarbe-
tet, 2) handläggare av ärenden och fall, 3) samverkande med andra be-
rörda 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 gräs-
rotsbyråkraten: samordnaren framstår framför allt som en konsensusar-
betare. 

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 i stället bidra till konsensus i 
förhållande till klienten och till de rena myndigheter som ingår i den 
metaforiska rehabiliteringskedjan. Avgörande för en sådan organisa-
tionsform, i varje fall utifrån konstruktionen för finansiering av Ar-
betsDax verksamhet, är dock de rena myndigheternas intresse för sam-
verkan. Verksamheten framställs som att den står och faller med detta 
intresse eftersom, till syvende och sist, de rena myndigheternas inom-
organisatoriska behov och förtjänster av ArbetsDax verksamhet avgör 
förutsättningarna för verksamhetens fortsatta existens. Eller annorlun-
da uttryckt: de rena myndigheterna kan sägas stå tämligen långt ifrån 
samordnarens klientrelationer, såväl rumsligt som organisatoriskt, och 
därav följer sannolikt en upplevelse av bristande insyn och kontroll 
över arbetets utförande. 

Betalningsmakten kan då användas som ett viktigt instrument för att 
hantera den osäkerhet som bristande kontroll medför. Möjligen finner 
vi i detta en huvudförklaring till att verksamheten under så lång tid 
bedrivits i projektform 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 samt Cars-
tens? Kan man säga att analysen ovan bidrar till att utveckla eller för-
djupa berättelsen om välfärdsarbetaren i samordnarens tappning? 
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Likheter 
De huvudsakligaste likheterna mellan samordnaren och välfärdsarbeta-
ren menar jag är 1) professionens fokusering på den ”rätta” viljan hos 
klienten; 2) om den ”rätta” viljan saknas eller går förlorad under reha-
biliteringsprocessens 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, samt hur samordnaren hanterar 
detta varsamt i samtal med klienten på ett indirekt vis för att inte ris-
kera klientens identitetskonstruktion. Därtill kommer bruket av ex-
empelvis utmanings- och belöningsmetaforer samt påfyllningsmetafo-
rer för att motivera klienten att våga möta det obekanta. 

Liksom välfärdsarbetaren tillämpar även samordnaren en kon-
traktsmodell, i form av en handlingsplan för varje klient. Därutöver 
skrivs avtal med de arbetsgivare som klienterna ska arbetsträna hos.155 

Skillnader 
Kanske den påtagligaste skillnaden i förhållande till välfärdsarbetaren 
utgörs av att konstruktionen av samordnarens ”råmaterial”, klienten, 
vilar på inledande i huvudsak passiviserande och begränsande tillskriv-
ningar som kretsar kring bristande förmåga hos klienten. Det jag syftar 
på är tillskrivningar som psykiskt funktionshindrad, psykiskt störd och så 
vidare. 

Sådana tillskrivningar behöver tillföras klientkonstruktionen i kon-
sensus 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 bristande förmåga har varit 
svårare att uppnå än i frågan om den ”rätta” viljan. Då inte nödvän-
digtvis utifrån att samordnaren har varit tveksam till om klienten upp-
fyller detta klientkriterium, utan snarare klienten själv. 

Utveckling och fördjupning 
Under denna rubrik vill jag utveckla och fördjupa tankarna kring sam-
ordnarens arbete med klientens vilja. Jag kompletterar till och med be-
greppet vilja och talar även om klientens lust, ett begrepp som jag i det 

                                         
155. Detta framkommer inte i analyskapitlet, men väl i utvärderingen av Ar-

betsDax. Se Erlandsson & Gustafsson, s. 68–70. 
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empiriska materialet kan länka till uttalanden från samordnarna om att 
utgå från klienternas fantasi och kreativitet. 

Denna lust kan förvisso sammanfalla med klientens vilja, men jag 
menar att lust också kan omfatta något annat. Medan 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 nödvän-
digtvis utgår från ett rationellt ”tänk”. 

Med tanke på de svårigheter som många av klienterna till ArbetsDax 
kan tänkas ha i form av exempelvis depression och/eller apati, kan ar-
betet med klientens lust framstå som väl så viktigt. Först i rehabiliter-
ingsprocessens nästa steg handlar det om att styra in denna lust, vilket 
manifesteras i talet om realitetsanpassning, och det är då viljan och vil-
ligheten hamnar i fokus. 

Därför menar jag att man måhända kan tala om en typisk utveck-
lingslinje för samordnarens återkommande arbete med klienterna, en 
linje vars punkter kanske inte följs i alla klientkontakter men en linje 
som samordnarens profession behöver ha en metodologisk beredskap 
att följa: 

1. Undersökning av klientens uppfattning om sin förmåga. 

2. Eventuell påverkan av klientens uppfattning om sin förmåga, om 
denna inte överensstämmer med samordnarens uppfattning. 

3. Undersökning av klientens lust (fantasi, kreativitet) och vilja. 

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 nöd-
vändig (realitetsanpassning). 
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Därutöver ser samordnarens arbete till mycket stor del ut att handla 
om ett konsensusarbete i en rad olika riktningar i och med karaktären 
av ”hybridprofession”. Ett arbete som i huvudsak sträcker sig över kli-
entrelationer, relationer på interorganisatorisk samverkansnivå och i 
relation till omgivande samhälle utanför rehabiliteringskedjan – främst 
med avseende på arbetsgivare. 

Därmed kan sägas att samordnaren är en välfärdsarbetare som arbe-
tar inom ramen för aktiverings-/arbetslinjen med en särskild betoning 
på konsensusaspekten. I relationen till betalningsmakten, vilken utgör 
en sammansatt huvudman men som i synnerhet avser försäkringskas-
san, utförs ett särskilt konsensusarbete då denna makt inte endast ver-
kar i direkt relation till klienterna utan även i direkt relation till Ar-
betsDax som verksamhet och därigenom samordnaren som profession. 
Detta blir särskilt tydligt genom de kortsiktiga ekonomiska villkoren 
som gällt för ArbetsDax under lång tid i kombination med försäk-
ringskassans stora bidrag till och krav på verksamheten. 

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? 

Till att börja med kan organiseringen av ArbetsDax framstå just som 
ett försök, ett experiment i form av en längre tids projekt som syftar 
till att organisera det arbete som ålagts berörda 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 en ny 
typ av organisatorisk enhet som endast fokuserar på samverkan, be-
mannad med en för ändamålet speciell profession i samordnaren. 

Samverkan skulle kunna organiseras annorlunda. Exempelvis på ett 
organisatoriskt försiktigare vis där samverkan endast utgör ytterligare 
en arbetsuppgift jämte andra ordinarie uppgifter 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” 
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i rumslig och/eller social mening för att därigenom minska avståndet 
mellan organisationsrepresentanterna.156 

I Eskilstuna kommun har man i ArbetsDax valt en annan lösning. 
Det är en modell som utifrån sin gränsöverskridande karaktär kan ut-
mana den ”järnbur” som Max Weber förutsåg för länge sedan skulle bli 
de välfärdsstatliga byråkratiernas ättestupa, som statsvetaren Benny 
Hjern uttrycker det.157 Eller med andra ord ättestupan för formell hie-
rarkisk organisationsteori, i och med att den utifrån sina snäva katego-
riseringar av medborgarna och sina egna målsättningar inte förmår att 
hantera och lösa dagens komplexa problem. En ”järnbur” uppbyggd av 
myter om det normala och rationella, utifrån de framgångar som byrå-
kratier skördat i takt med välfärdsstatens uppkomst och tidigare ut-
veckling, men som tenderar att låsa fast oss i teknokratiska och centra-
listiska lösningar på samhälleliga problem. En ”järnbur” som inom 
människointensiva sociala tjänster ger och utkräver ansvar på fel sätt.158 

Kanske kan man säga att vi sedan senare delen av 1900-talet befinner 
oss i en utbrytningsprocess från denna ”järnbur”, då professionella i 
allt högre utsträckning behöver överskrida trånga regelsystem för att 
på ett professionellt sätt se till klienterna i första hand. Professionella 
som organiserar sig för goda tjänster snarare än handlägger byråkratis-
ka regler.159 

Men det är inte bara att skrida över gränser hur som helst – för detta 
krävs legitimitet. Sådan kan skapas på olika sätt. Utifrån Potter (s. 52) 
skulle man kunna säga att ett sätt kan utgöras av rätt utifrån kategori-
tillhörighet, exempelvis om man tillhör kategorin expert i ett visst 
sammanhang. Har inte en profession ännu uppnått en sådan position 
kan ett sätt vara att arbeta upp den i ett konsensusarbete mellan de par-
ter som har intressen som står i relation till varandra. 

Jag vill mena att vi i denna studie kan ha sett olika fragment av ett 
sådant konsensusarbete, och det sträcker sig från det interorganisato-

                                         
156. Ett exempel på detta är Samanda, vilket är en samverkan mellan försäk-

ringskassan och arbetsförmedlingen i Västmanlands län. Se mer om detta i Norra 
Västmanlands Samordningsförbunds Rehabiliteringssamverkan mellan Arbetsför-
medlingen och Försäkringskassan. 

157. Hjern, B. (2001, s. 181–182). ”Välfärdsstatens institutioner och de multipla 
behovsmänniskorna” i Riv ner – bygg nytt. Söderhamn: Tjänsteakademin. 

158. Ibid. 
159. Ibid. 
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riska policydokumentet till den operativa personalens arbete med kli-
enterna. De olika intressena behandlas med olika retoriska strategier 
och centrala metaforer med målet att framställa konsensus, och det re-
toriska ”slagfältet” gäller framför allt hur man talar om klienten, sam-
ordnaren och samverkan. 

En slutsats utifrån denna studie blir därför att ArbetsDax framstår 
som ett försök 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, 
samordnaren, har uppstått då frågan om klientens förmåga, vilja och 
ansvar men också lust har blivit alltmer central. 

 
 





ArbetsDax – för psykiskt funktionshindrade Efterord 

123 

Efterord 

I februari 2007 erhöll samordnarna beskedet att ArbetsDax skulle av-
vecklas före årets utgång. Vid den tidpunkten fanns ett 170-tal klienter 
inskrivna i verksamheten. Som skäl angavs försäkringskassans minska-
de finansiella medel för samverkan.160 

En av samordnarna arbetar idag inom kommunens socialpsykiatri 
med liknande uppgifter som inom ArbetsDax, dock endast med klien-
ter som uppbär ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst. Öv-
riga samordnare har gått till andra verksamheter. 161 

Det kan således framstå som svårt att permanent etablera interorga-
nisatoriskt nya och kreativa lösningar för att uppfylla psykiatrirefor-
mens mål inom rehabilitering för psykiskt funktionshindrade. I stället 
tycks utvecklingen i Eskilstuna kommun ha ”rullat tillbaka” ansvaret 
till respektive organisation igen, i så måtto att den organisation är ope-
rationellt 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 rehabiliteringskedjan. 

Denna utveckling har sannolikt flera olika orsaker. Utöver ekono-
miska och politiska aspekter har möjligen några språkligt grundläggan-
de orsaker berörts i min framställning. Jag avser framför allt den be-
greppsliga komplexiteten i samband med talet om klienterna, vilket 

                                         
160. Lokala samverkansgruppen i Eskilstuna (2007). Ansökan om samverkansme-

del för avveckling av projektet ArbetsDax. 
161. Enligt vad som framkommit vid en uppföljande telefonintervju med enhets-

chefen för ArbetsDax 2008-05-09. 
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också kan beskrivas med hjälp av det uttryck som Hydén använder: 
den heterogena målgruppen psykiskt funktionshindrade.162 

En komplexitet, med en inneboende innebördsmässig instabilitet, 
som kan bidra till osäkerhet om vad det är för ”råmaterial” man egent-
ligen samverkar kring och därmed också osäkerhet om vilket ansvar 
respektive organisation har. 

 

                                         
162. Se avsnittet Något om att närma sig pudelns kärna, s. 23. 
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Bilaga 1: Tabeller 

I tre tabeller nedan redovisas en inventering av repertoaren för begrepp 
i policydokumentet som syftar på klienterna, de professionella och sam-
verkan. 

I tabellerna finns kolumner med rubrikerna Nr (en löpande numre-
ring av begreppen), Begrepp (en uppräkning av de olika begrepp som 
förekommer) och Antal (antal förekomster av respektive begrepp). 

I samtliga tabeller finns dessutom under rubriken Begreppskategori 
två underliggande kolumner med rubrikerna Allmän respektive Admi-
nistrativ. I dessa har markerats med X om respektive begrepp kan ka-
tegoriseras som allmänt eller som administrativt kategoriserande. 

I tabellen över begrepp för klienterna finns dessutom en tredje un-
derliggande kolumn med rubriken Avvikande, där markeringar gjorts 
för om begreppen kan syfta på avvikelse från ”normal” förmåga eller 
funktion. 

 
Jag vill understryka att inventeringen främst utifrån språkets indexika-
la natur – det vill säga att begrepp tolkas utifrån de sammanhang där de 
förekommer (vilket kan gälla när och var begrepp används, men också 
av vem och hur de används) – inte kan göra anspråk på att vara det 
enda sätt varpå en kategorisering av begreppen kan göras. Tvärtom är 
det möjligt att tolka och ordna begreppen annorlunda. Trots det anser 
jag att inventeringen håller streck utifrån de kategorier som jag har an-
vänt mig av. 
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Tabell 1. Antal förekomster av begrepp för klienterna och hur begreppen 
kan kategoriseras. 

Nr Begrepp Antal 
Begreppskategori: 

Allmän Administrativ Avvikande 

1 Individ; individer 50 X 

2 Hon; han; henne; honom 9 X 

3 Den enskilde 8 X 

4 Psykiskt störda 6 X X 

5 Personer med psykisk funktionsnedsättning 4 X X 

6 Patient; patienter 4 X 

7 Denna grupp; den gruppen 3 X 

8 Målgrupp 3 X 

9 Människa; människor 3 X 

10 Psykiskt funktionshindrad 3 X X 

11 Någon 2 X 

12 Psykiskt handikappade 2 X X 

13 Denne; dennes 2 X 

14 Arbetslös 2 X 

15 Den andre; den andra 2 X 

16 Medborgare 1 X 

17 Deltagare 1 X 

18 
Gruppen människor med psykiska funktions-
hinder 1 

 
X X 

19 
Människor som är långtidssjuka p.g.a. psy-
kisk sjukdom/ohälsa 1 

 
X 

 

20 Psykiskt långtidssjuka 1 X 

21 Den jag vill hjälpa 1 X 

22 Människor med funktionsnedsättningar 1 X X 

23 
Individer som till följd av psykisk störning 
har en funktionsnedsättning, oförmåga eller 
handikapp 

1 
 

X X 

24 
Människor med en psykisk störning, eller för 
den som av annan orsak har en psykisk 
funktionsnedsättning 

1 
 

X X 

25 Sjuka eller skadade 1 X 

26 Människor med psykiska funktionshinder 1 X X 

27 Personer i målgruppen 1 X 

28 Klienter 1 X 

29 
Människor med funktionsnedsättning p.g.a. 
psykisk ohälsa 1 

 
X X 

30 Sjukskrivna, arbetslösa samt personer med 
sjukbidrag eller förtidspension 

1 
 

X 
 

31 Människor med funktionshinder 1 X X 
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Nr Begrepp Antal 
Begreppskategori: 

Allmän Administrativ Avvikande 

32 Den anställde 1 X 

33 Gruppen med funktionsnedsättning 1 X X 

34 Medlemmar 1 X 

35 Personer med flera funktionshinder 1 X X 

36 Personer med omfattande eller fler funk-
tionshinder 

1 
 

X X 

37 Arbetslösa som är sjukskrivna 1 X 

38 
Personer som har förtidspension och sjukbi-
drag som saknar anställning 1 

 
X 

 

39 De som uppbär ersättning från socialförsäk-
ringen 

1 
 

X 
 

� ANTAL FÖREKOMSTER: 127 75 52 25 
� ANTAL KATEGORIER: 39 7 32 14 
� PROCENT FÖREKOMSTER: 59 % 41 % 20 % 
� PROCENT KATEGORIER: 18 % 82 % 36 % 
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Tabell 2. Antal förekomster av begrepp för de professionella och hur begreppen 
kan kategoriseras. 

Nr Begrepp Antal 
Begreppskategori: 

Allmän Administrativ 

1 Jag (i citat av Kierkegaard) 11 X  

2 Samhällsrepresentant; samhällets representant 8  X 

3 Hon 2 X  

4 Person till stöd och företrädare 2  X 

5 Anställd 1  X 

6 Den 1 X  

7 Rehabiliteringspersonal 1  X 

8 Företrädare 1  X 

9 Kommunal personal 1  X 

10 Personal inom den psykiatriska verksamheten 1  X 

11 Kommunal hälso- och sjukvårdspersonal 1  X 

12 Personligt ombud (PEO-verksamheten) 1  X 

13 Parter 1  X 

14 Hemvårdspersonal 1  X 

15 Personal 1  X 

16 Läkare 1  X 

17 Sjukvårdspersonal 1  X 

18 Paramedicinsk personal 1  X 

19 Arbetslag 1  X 

20 Kontaktperson 1  X 

 ANTAL FÖREKOMSTER: 39 14 25 

 ANTAL BEGREPP: 20 3 17 

 PROCENT FÖREKOMSTER: 36 % 64 % 

 PROCENT BEGREPP: 15 % 85 % 
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Tabell 3. Antal förekomster av begrepp för de samverkande organisationerna och 
hur begreppen kan kategoriseras. 

Nr Begrepp Antal 
Begreppskategori: 

Allmän Administrativ 

1 Samhällsorgan 20  X 

2 Kommunen 19  X 

3 Försäkringskassan 13  X 

4 Landstinget 8  X 

5 Organisation 8 X  

6 Arbetsförmedlingen/AMI 5  X 

7 Myndighet 4  X 

8 Arbetsmarknadsverket 3  X 

9 Huvudmän 2 X  

10 Länsarbetsnämnden 1  X 

11 
Vården (kan vara inom såväl landstinget som 
kommunen) 1 

 
X 

 ANTAL FÖREKOMSTER: 84 10 74 

 ANTAL BEGREPP: 11 2 9 

 PROCENT FÖREKOMSTER: 12 % 88 % 

 PROCENT BEGREPP: 18 % 82 % 
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Bilaga 2: Policydokumentet (dokument A) 
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Bilaga 3: Måldokumentet (dokument B) 
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Bilaga 4: ArbetsDax broschyr (dokument C) 
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Bilaga 5: Intervjumatris vid klientintervjuer 
Nedan följer en intervjumatris som utvecklades inför klientintervjuer-
na vid utvärderingen av ArbetsDax 2003–2004. Vissa av frågorna i in-
terjvuguiden (bilaga 6) refererar till denna. 

Matrisen utgår från en kronologisk tågordning för klienternas delta-
gande i verksamheten: tiden innan de kom till ArbetsDax, när de 
skrevs in i verksamheten, under tiden de deltog, när de skrevs ut, samt 
tiden efter. 

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

Kronologi a) Aktörskontak-
ter, ”fakta”, 
händelser 

b) Attityder till 
ArbetsDax, upp-
levelser, erfaren-
heter 

c) Attityder till 
andra aktörer (FK, 
AF, psykiatri, prak-
tik), upplevelser, 
erfarenheter 

d) Livskvalitet, upp-
levelser, ”välbefin-
nande” 

1. Innan: 
Vägen till 
ArbetsDax. 

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

Hade klienten några 
förväntningar inför 
ArbetsDax, vilka då 
i sådana fall? 

Hur upplevdes kon-
takterna med de olika 
aktörerna? Var det 
någon kontakt som 
fungerade särskilt 
bra/dåligt? Visste kli-
enten vilken aktör 
som gjorde vad? ”Vad 
gjorde handläggaren 
från X? Var det vik-
tigt? Vilket problem 
försökte denne lösa? 
Löstes det?” 

Hur mådde klienten? 
Hur länge var det så? 
Hur såg klientens sociala 
nätverk ut? 

2. Ingång: 
Inskrivning på 
ArbetsDax, 
upprättande 
av mål och 
handlingsplan, 
förberedelser 
inför praktik 
eller liknande. 

Hur fick klienten 
första kontakten 
med ArbetsDax? Hur 
lång tid innan hand-
lingsplan upprätta-
des? Hur lång tid 
tog det innan klien-
ten kom ut till prak-
tik/aktivitet?  

Vilka var klientens 
motiv och mål för 
deltagandet? Vilka 
förväntningar hade 
klienten inför det 
första mötet? Hur 
blev det första mö-
tet? Hur var bemö-
tandet hos Arbets-
Dax? Något som 
kunde ha gjorts an-
norlunda? Vad led-
de det första mötet 
till? Överensstämde 
handlingsplanen 
med klientens vilja? 

Påverkades kontakter-
na med de andra ak-
törerna efter inskriv-
ning på ArbetsDax – 
hur då i sådana fall? 

Hur mådde klienten ef-
ter de första kontakterna 
med ArbetsDax? Påver-
kades humöret och 
självkänslan på något 
vis? Hur då? 
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Kronologi a) Aktörskontak-
ter, ”fakta”, 
händelser 

b) Attityder till 
ArbetsDax, upp-
levelser, erfaren-
heter 

c) Attityder till 
andra aktörer (FK, 
AF, psykiatri, prak-
tik), upplevelser, 
erfarenheter 

d) Livskvalitet, upp-
levelser, ”välbefin-
nande” 

3. Under: 
Tidsperioden 
då klienten 
deltog i aktivi-
tet, t.ex. prak-
tik. 

Vilken typ av prak-
tik/aktivitet hamnade 
klienten på? Hur 
länge var klienten 
där? I vilken om-
fattning (tim/vecka)? 
Vilka arbetsuppgifter 
fick klienten? Hur 
gick det till när kli-
enten började där? 
Vilka arbetsuppgifter 
hade klienten? Hade 
klienten en handle-
dare? [Hur hade kli-
enten kontakt med 
denna?] Hur ofta 
hade klienten kon-
takt med ArbetsDax? 
Förändrades hand-
lingsplanen? [Hur 
kom det sig?] Var 
klienten på fler än 
en praktikplats? [Hur 
kom det sig?] Vilka 
andra aktörer hade 
klienten kontakt 
med under denna 
tid? 

Hade klienten be-
hov av kontakt med 
ArbetsDax under 
praktiken? Tillgodo-
sågs detta behov? 
[Om handlingspla-
nen förändrades, 
var klienten överens 
med ArbetsDax om 
detta?]. Funderade 
klienten någon 
gång på att hoppa 
av från ArbetsDax? 
Om ja, vad fick kli-
enten att fullfölja? 
Eller vad fick klien-
ten att faktiskt hop-
pa av? 

Vad förväntningar 
hade klienten på 
praktiken – dess in-
nehåll och vad den 
skulle leda till? Infria-
des dessa?  

Hur upplevdes kon-
takten med handleda-
ren? Kontakten med 
arbetskamraterna? 
Hade klienten något 
inflytande över ar-
betsuppgifterna? [Om 
klienten bytte prak-
tikplats, hur upplev-
des det?] 

Hur upplevdes kon-
takterna med de 
andra aktörerna un-
der den här tiden? 

Hur mådde klienten un-
der denna period? På-
verkades humöret och 
självkänslan på något 
vis? Hur då? Några 
märkbara förändringar i 
klientens sociala nätverk 
under denna tid? 

 

4. Utgång: 
Sista tiden av 
praktiken, ut-
skrivning från 
ArbetsDax 
förbereds, vid 
utskrivning, 
samt första ti-
den efter ut-
skrivning. 

Fullföljde klienten 
praktiktiden? 

När skrevs klienten 
ut från ArbetsDax? 
Vilka andra aktörer 
hade klienten kon-
takt med tiden vid 
tiden för utskriv-
ningen? 

 

Vem initierade ut-
skrivning – klienten 
eller ArbetsDax? Var 
klienten förberedd 
på att avsluta sin 
verksamhet inom 
ArbetsDax? Var kli-
enten nöjd med Ar-
betsDax insats när 
utskrivningen när-
made sig? Hade 
klienten och Ar-
betsDax kommit 
fram till vad klien-
ten skulle göra efter 
utskrivning och var 
klienten överens 
med ArbetsDax om 
detta? 

Hur upplevdes kon-
takterna med handle-
daren i praktikens 
slutskede? Kontakter-
na med arbetskamra-
terna? Hur upplevdes 
kontakterna med de 
andra aktörerna? 

Hur mådde klienten un-
der denna period? På-
verkades humöret och 
självkänslan på något 
vis? Hur då? 
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Kronologi a) Aktörskontak-
ter, ”fakta”, 
händelser 

b) Attityder till 
ArbetsDax, upp-
levelser, erfaren-
heter 

c) Attityder till 
andra aktörer (FK, 
AF, psykiatri, prak-
tik), upplevelser, 
erfarenheter 

d) Livskvalitet, upp-
levelser, ”välbefin-
nande” 

5. Efter: 
Tiden efter ut-
skrivning och 
fram till idag… 
Vad har hänt? 

Behöver klienten 
kontakt med andra 
aktörer efter utskriv-
ning från Arbets-
Dax? [Vilka då? För 
vaddå?] 

Något särskilt posi-
tivt minne från Ar-
betsDax? Något 
som var särskilt ne-
gativt? Något som 
borde ha fungerat 
annorlunda? Hur 
uppfattade klienten 
vad ArbetsDax bi-
drog till (vad gjorde 
de, var det viktigt 
för klienten?) 

[Hur har kontakterna 
med de andra aktö-
rerna upplevts efter 
ArbetsDax? Är det 
någon kontakt som 
fungerar särskilt 
bra/dåligt?] [Vet klien-
ten vilken aktör som 
gör vad? ”Vad gör 
handläggaren från X? 
Är det viktigt?”] 

Vad hände efter Arbets-
Dax? Vilka förväntningar 
hade klienten på hur ti-
den efter ArbetsDax 
skulle se ut (sysselsätt-
ning, välmående, stöd 
från andra aktörer)? In-
friades dessa? Hur har 
klienten mått tiden efter 
ArbetsDax? Upplever 
klienten att han/hon har 
utvecklats av tiden på 
ArbetsDax? [På vilket 
vis?] Några väsentliga 
förändringar i klientens 
sociala nätverk efter ti-
den på ArbetsDax? 
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Bilaga 6: Intervjuguide vid klientintervjuer 
Intervjuguiden inleds med öppna frågor för att få den intervjuade att 
spontant själv berätta. Det är också en möjlighet att finna spontana 
teman som vi senare i intervjun kan anknyta till. Frågorna ställs sedan 
i kronologisk ordning utifrån intervjumatrisen (bilaga 5), d.v.s. vi bör-
jar med tiden innan ArbetsDax och arbetar oss fram till tiden efter Ar-
betsDax. 

För flertalet frågor anges inom (parentes) vilken rad eller cell i ma-
trisen som frågorna relaterar till. Frågor inom [hakparentes] är ”halv-
dynamiska” frågor som kan vara lämpliga följdfrågor om inte de inter-
vjuade besvarat de inledande frågorna på ett för oss någorlunda rele-
vant sätt. 

Om deltagaren 
a) Till att börja med är jag nyfiken på att veta lite grann om vem du är. Kan du 

berätta något om dig själv? [Hur gammal du är]. [Om du har familj och hur den 
i sådana fall ser ut]. [Vad du gör på dagarna. Om du arbetar eller ägnar dig åt 
någon annan slags sysselsättning på dagarna. Om du är med i någon förening, 
och vad du i sådana fall gör i den. Om du har något fritidsintresse som du tyck-
er om att ägna dig åt]. 

Spontant berättande om ArbetsDax (se intervjumatris, cell 5b) 
a) Vad tycker du var det bästa med ArbetsDax? [Fick du ut något av det? Vad 

då?]. 
b) Finns det något som du, så här i efterhand, tycker skulle ha gjorts annorlunda 

på ArbetsDax? 

Vägen till ArbetsDax (se intervjumatris, rad 1) 
a) Kan du berätta hur din tillvaro såg ut innan ArbetsDax? (1a). [Vad gjorde du på 

dagarna?]. [Hur länge var det så?] [Vad gjorde du på fritiden?]. [Hur mådde du 
då?] (1d). 

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

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

d) Hur hörde du talas om ArbetsDax första gången? (1a). [Vem informerade dig 
om att ArbetsDax fanns?]. 
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e) Vad tänkte du om ArbetsDax då? (1b). [Verkade det viktigt för dig?]. [Hur 
kom det sig?]. 

Ingång (se intervjumatris, rad 2) 
– Inskrivning på ArbetsDax: 
a) Hur gick det till när du fick kontakt med personalen på ArbetsDax? (2a). [Var 

det du själv som kontaktade ArbetsDax?]. [Vad resulterade första samtalet i?]. 
[Bokades ett möte?]. [Hur länge fick du vänta innan mötet?]. 

b) Vilka förväntningar hade du inför det första mötet? (2b). 
c) Vad hände på det första mötet? (2b). [Hur tyckte du att du bemöttes på Ar-

betsDax?]. [Något som kunde ha gjorts annorlunda?]. [Vad ledde mötet till?] 
d) Kändes ArbetsDax viktigt för dig? (2b). [Hur kom det sig?]. [Trodde du att nå-

gonting skulle förändras?]. 

– Handlingsplan och inför praktiken/aktiviteten: 
a) Fanns det en handlingsplan för dig på ArbetsDax? (2a). [Vad minns du av det 

som stod i den?]. [Tycker du att du kunde påverka innehållet i den?] (2b). [In-
nehöll den sådana aktiviteter som du ville göra?] (2b). 

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

Under (se intervjumatris, rad 3) 
a) Vad för slags praktikplats/aktivitet fick du? (3a). 
b) Tycker du att du kunde påverka valet av praktikplats/aktivitet? (3b). 
c) Hur gick det till när du började där? (3a/3b/3c/3d). [Tog du själv kontakt med 

arbetsgivaren?]. [Om NEJ: Vem gjorde då det?]. 
d) Var du på fler än en praktikplats/aktivitet under tiden på ArbetsDax? (3a). 

[Hur kom det sig?] (3b/3c/3d). 
e) Kan du berätta om praktikplatsen/aktiviteten? (3a). [Hur länge var du där?]. 

[Hur många timmar i veckan var du där?]. [Var det så hela tiden?]. [Om prak-
tik: Vad hade du för arbetsuppgifter? ]. [Var det så hela tiden?]. 

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

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

h) Motsvarade praktiken dina förväntningar? (3c). [På vilket sätt?]. 
i) Hade du kontakt med någon på ArbetsDax under tiden du var ute på prak-

tik/aktiviteten? (3a). [Om JA: Var det något särskilt ni diskuterade då?][Om 
problem: Fick du hjälp av ArbetsDax att lösa problemet?] (3b). [Om NEJ: 
Hade du velat ha mer kontakt med ArbetsDax under den tiden? Hur kom det 
sig?] (3b). 
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j) Var praktiken/aktiviteten viktig för dig i ditt liv? (3d). [Om JA: På vilket sätt?]. 

Utgång (se intervjumatris, rad 4) 
a) Funderade du någon gång på att hoppa av från ArbetsDax? (4b/4c/4d). [Om 

JA: Hade det hänt något särskilt? ]. [Vad fick dig att fullfölja? Eller vad fick dig 
att hoppa av?]. 

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

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

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

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

Tiden efter ArbetsDax (se intervjumatris, rad 5) 
a) Gav tiden på ArbetsDax dig några förväntningar om vad som skulle hända i 

ditt liv framöver? (5b/5c/5d). [Om JA: Vilka då?]. [Om NEJ: Hur kom det 
sig?]. 

b) Efter ArbetsDax, blev det som du trodde att det skulle bli? (5d). [Om JA: Nå-
got som var särskilt viktigt för dig?]. [Om NEJ: Hur kom det sig?]. 

c) Tycker du, så här i efterhand, att du har blivit starkare på något sätt i och med 
ArbetsDax? (5d). [Om JA: På vilket sätt?]. [Om NEJ: Hur kommer det sig?]. 

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

Avslutning 
a) Har du deltagit i någon annan verksamhet som liknar ArbetsDax? (1a/5a)? 

[Om JA: Vilken då? När då? Kan du jämföra den med ArbetsDax på något vis? 
Bemötandet från handläggare? Bemötandet på praktikplatsen? Hur viktig har 
den verksamheten varit för dig, om du jämför med ArbetsDax? Vad blev resul-
tatet?]. 

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

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

d) Finns det något som borde ha fungerat annorlunda? (b). 
e) Om du ser tillbaka på tiden innan ArbetsDax och jämför med ditt liv idag, 

tycker du att något har förändrats? (d). [Hälsa]. [Självkänsla]. [Familj]. [Syssel-
sättning]. [Fritid]. [Kontakten med handläggare på andra ställen (FK, AF, soci-
altjänsten, psykiatrin)]. [Vad tror du att det beror på?]. 

f) Något annat som du skulle vilja tillägga? 
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g) Har du några frågor till mig? [Om vad som händer nu med intervjumaterialet?]. 
[Om vad som händer nu med utvärderingen?]. 
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Bilaga 7: Intervjuguide vid samordnar-
intervjuer 
Guiden vid intervjuerna med samordnarna inom ArbetsDax är mer 
tematisk än vid intervjuerna med klienterna. Främst p.g.a. att klientin-
tervjuerna bidragit med ”input” till de här intervjuerna. 

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

Samordnarens professionella bakgrund 
Här kan det framkomma teman som vi sedan återkommer till i en eller annan 
form senare i intervjun. Inte minst torde detta kunna knytas till arbetsmetod-
temat. 
a) Hur länge har du arbetat på ArbetsDax? [Hur länge har du arbetat självstän-

digt?]. 
b) Hur mycket arbetar du på ArbetsDax? [Hur många timmar i veckan eller 

tjänstgöringsgrad?]. [Om DELTID: Vad gör du den övriga tiden?]. 
c) Vad har du arbetat med innan du kom till ArbetsDax? 
d) Finns det något i dina tidigare arbetslivserfarenheter som du har särskild nytta 

av i arbetet på ArbetsDax? [I arbetet med deltagarna på ArbetsDax?]. [I sam-
verkan med andra rehabaktörer?]. 

e) Vad har du för utbildning?. [Eftergymnasial utbildning som kan vara av intres-
se för ArbetsDax verksamhet?]. 

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

g) Vad kallar du den roll som du har på ArbetsDax? [Vilken ”titel”: Handläggare, 
Samordnare, Projektledare osv…?] 

h) [Vilka är de viktigaste arbetsuppgifterna för dig i denna roll?]. 

Framgångsfaktorer för en lyckad rehabilitering 
Detta tema är i huvudsak framsprunget ur de framgångs- och bakslagsfaktorer som 
framkommit i intervjuer med tidigare deltagare, då med utgångspunkt från delta-
garnas perspektiv på sin egen ”rehabiliteringskarriär”. 

Frågeställningar implicerar inledningsvis vissa samverkansaspekter, för att sedan 
följas upp med explicita frågeställningar. I synnerhet gäller detta samverkan med 
arbetsgivare hos vilka deltagare har praktiserat. Nya teman som framkommer här 
kan sedan återknytas till i senare delen av intervjun, då fokus successivt flyttas till 
temat Arbetsmetod. Ett tema som mynnar ut i en tämligen detaljerad redogörelse 
för arbetet med klienten. 
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– Kan du berätta om ett lyckat och ett mindre lyckat rehabiliteringsfall? 
a) Hur såg ”fallet” ut? 
b) På vilket sätt var detta fall lyckosamt/mindre lyckosamt? 
c) Vad bidrog till att göra just detta fall lyckosamt (eller inte)? 
d) Hur kom deltagaren i kontakt med ArbetsDax? 
e) Hur länge var deltagaren med i ArbetsDax? 
f) Hur ofta träffades ni? 
g) Var brukade ni träffas? 
h) Vem brukade initiera mötena? 
i) Vad gjorde deltagaren under sin praktiktid? 
j) Hur gick det till när praktikplatsen valdes? Vilka kriterier låg till grund för va-

let? 
k) Hur fick deltagaren kontakt med arbetsgivaren? 
l) Träffade du arbetsgivaren? [Om JA: När, i vilket skede av ”rehabiliteringspro-

cessen”? Hur ofta?]. [Om NEJ: Hur kom det sig?]. 
m) Fanns det någon utsedd ”handledare” eller ”kontaktperson” på praktikplatsen 

som deltagaren kunde vända sig till om frågor som rörde praktiken? [Om JA: 
Hur fungerade kontakten mellan ”handledaren”, deltagaren och dig? Träffades 
ni? Var träffades ni? Hur långa var mötena? Hur många var mötena? Vem initi-
erade mötena? Vad handlade mötena om? Vad resulterade mötena i? Har andra 
deltagare varit på samma praktikplats – vad har då resultatet blivit?]. [Om NEJ: 
Hur kom det sig?]. 

– Vad menar du krävs för att lyckas med en ”rehabilitering”? (Turordning enligt 
deltagarens ”rehabiliteringskarriär” under tiden i ArbetsDax). 
a) Innan: 

- Vilken målgrupp riktar sig ArbetsDax verksamhet till? 
- Hur ser denna målgrupp ut? 
- Hur når ni denna målgrupp? 
- Finns det människor som inte passar in i verksamheten? [Om JA: Vilka då? 
Hur kommer det sig?]. 

b) Ingång: 
- När du möter en ny deltagare, är det något som är särskilt viktigt i ditt bemö-
tande av denne? 
- Hur kommer det sig att just detta är viktigt? 
- Vad försöker du åstadkomma vid de första mötena - hur går du tillväga? 
- Vad menar du är särskilt viktigt att tänka på när deltagarens handlingsplan 
upprättas? - Hur går du tillväga? 
- Hur går du tillväga när du kontaktar arbetsgivare för att deltagaren skall få 
praktikplats? [Vem pratar du med?]. [Hur introducerar du deltagaren och Ar-
betsDax?]. 
- Vad händer sedan? 
- Hur går du tillväga för att avgöra om praktikplatsen är lämplig för den aktuel-
la deltagaren? [Vilka kriterier tittar du på?]. 
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- Vad händer om du inte tycker att praktikplatsen är lämplig – hur går du till-
väga? 
- Vilka krav ställer du på arbetsgivaren? 
- Skrivs något kontrakt med arbetsgivaren? [Om JA: Hur kommer det sig? Vad 
innehåller det?]. [Om NEJ: Hur kommer det sig?]. 
- Finns det skillnader i överenskommelsen mellan ArbetsDax och arbetsgivaren 
beroende på om deltagaren är en ”sysselsättning” eller en ”arbetsträning”? [Om 
JA: Hur kommer det sig? Vad skiljer?]. [Om NEJ: Hur kommer det sig?]. 

c) Under: 
- Vilka krav ställer du på deltagaren? 
- Hur trappas kraven på deltagaren upp? Hur går du tillväga? 
- Hur märker du att kraven är för låga eller för höga – vilka signaler ger du akt 
på? 
- Hur ofta har du kontakt med deltagaren? [Vad avgör hur täta kontakter ni 
har?] 
- Hur ofta har du kontakt med arbetsgivaren/handledaren? [Vad avgör hur täta 
kontakter ni har?] 

d) Utgång: 
- När anser du att en deltagare är redo att sluta på ArbetsDax? [Vilka signaler 
ger du akt på?] 

e) Efter: 
- Sker någon uppföljning för dem som har slutat på ArbetsDax? [Om JA: Vilka 
då? Hur går du tillväga? Hur använder du resultatet?]. [Om NEJ: Hur kommer 
det sig?]. 

Arbetsmodell och organisation 
Här berörs mer i detalj den praktik utifrån teori och metod som handläggarna till-
lämpar i sitt arbete inom ArbetsDax organisation. 
a) Vilken teoretisk ram utgår arbetet med deltagarna från? [Hur tillämpar du 

denna teori i praktiken?]. 
b) När kan du se att en deltagare är ”sysselsättare” eller ”arbetstränare”? [Vilka 

kriterier avgör?]. 
c) Vilken betydelse har denna kategorisering för arbetet med deltagarna? [I bemö-

tandet? I målsättningarna? I kraven du ställer?]. 
d) Hur delar ni upp deltagarna mellan er på ArbetsDax? [Beroende på deltagarnas 

bakgrund/problematik?]. [Andra kriterier?]. 
e) Arbetar du med en viss kategori deltagare? [Om JA: Vilken då? Hur kommer 

det sig?]. [Om NEJ: Hur kommer det sig?]. 
f) Finns det en konflikt mellan deltagarnas ”bästa” och verksamhetens krav på 

genomströmning av deltagare? [Om JA: Hur påverkar det arbetet med delta-
garna? Hur påverkar det relationen till andra rehabiliteringsaktörer?]. 

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

h) Förekommer det att ni arrangerar gruppverksamheter för deltagarna inom Ar-
betsDax verksamhet? [Om JA: Hur kommer det sig? Vilken är målgruppen för 
denna? Vad gör deltagarna i gruppverksamheten? Har gruppverksamheten nå-
gon effekt på rehabiliteringen – vilken då i sådana fall?]. [Om NEJ: Hur kom-
mer det sig?]. 

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

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

Samverkan 
Här ställs arbetsmetoderna i den ”svarta lådan” mot sådant som står angivet i poli-
cydokument för verksamheten (s. 6), samt sådant som framkommit som något 
oklart tidigare i utvärderingen. 
a) Vad utmärker ArbetsDax verksamhet i förhållande till andra rehabiliteringsak-

törer? [Hur skiljer sig synen på rehabilitering?]. [Hur skiljer sig synen på delta-
garna?]. [Hur skiljer sig arbetsmetoderna?]. 

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

c) Vad innebär deltagarnas ”självständighet” för dig? [Hur förstår du att en delta-
gare har blivit mera självständig – vilka signaler ger du akt på?]. 

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

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

f) Någon samverkansaktör med vilken samverkan fungerar särskilt bra? På vilket 
sätt? 

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

h) Någon samverkansaktör som saknas eller som borde engagera sig mer? 
i) Involveras deltagarnas anhöriga i rehabiliteringen? [Om JA: Hur då? Hur går 

du tillväga?]. [Om NEJ: Hur kommer det sig?]. 
j) Vad menar du är arbetsgivarens roll gentemot deltagaren i ArbetsDax? [Vilken 

uppgift har arbetsgivaren mot deltagaren? Mot ArbetsDax?]. [Vilket ansvar har 
arbetsgivaren mot deltagaren? Mot ArbetsDax?]. 

Utvärderingsrelaterat 
Här kan det framkomma förväntningar som samordnaren har på utvärderingen, 
t.ex. med avseende på hur väl samverkan med andra rehabaktörer fungerar och 
etablerandet av ArbetsDax som en permanent verksamhet (och därigenom t.ex. an-
ställningstrygghet). Här kan också sådant som berör interna arbetsmetoder, ”svarta 
lådan”, framkomma som vi sedan kan anknyta till senare i intervjun. 
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Vi har valt att förlägga detta tema sist eftersom det a) bidrar till en ”naturlig” 
övergång till nästa etapp i utvärderingen (nätverksgrupp och styrgrupp), samt b) 
för att de kritiska frågorna kring observationerna kanske bidrar till att samordna-
ren känner sig ifrågasatt. 
a) Vilka förväntningar har du på vår utvärdering? [Vilka konsekvenser ser du 

helst att den får?]. [Finns det någon särskild del i ditt arbete på ArbetsDax som 
du vill skall lyftas fram?]. 

b) Har du haft några funderingar inför eller efter de genomförda deltagarintervju-
erna? [Någon speciell kategori deltagare som du hoppats på att vi skulle inter-
vjua?]. [Om JA: Varför just den kategorin?].[Om NEJ: Hur kommer det sig?]. 

c) Kan du berätta om de genomförda observationerna – vad hände? 
d) Hur vill du beskriva deltagaren som ”fall”? 
e) Vilken var din målsättning med mötet? 
f) Varför just den målsättningen? 
g) Vad hade du för (retorisk) strategi i samtalet för att nå målet – hur gick du till-

väga? 
h) Tycker du att du nådde målet? 
i) Fick du det bekräftat av deltagaren? På vilket sätt? 
j) Något speciellt från mötet som du i efterhand har funderat kring? [Vi kan nu 

gå igenom några specifikt utmärkande detaljer i observationerna, med utgångs-
punkt från våra observationsutskrifter!]. 

k) Har du några särskilda funderingar inför nästa etapp i utvärderingen (nätverks-
grupp och styrgrupp)? [Någon fråga som rör samverkan med andra aktörer 
som du tycker bör lyftas fram?]. 

Trygghets-/reflexivitetsmodellen 
Introduktion som läses upp för samordnaren. Under vårt arbete med utvärderingen 
har vi formulerat följande ”arbetshypotes”: Målgruppen ser ut att spänna mellan 
två extremkategorier: A) De som är ytterst bräckliga psykiskt och i princip saknar 
tidigare arbetslivserfarenheter, samt B) de som har en stark självbild eller yrkes-
identitet sedan tidigare (d.v.s. ”de utbrända”). 

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

Sammantaget har vi fått en bild som ser ut ungefär så här: Deltagare i kategori A 
blir kanske i alltför hög grad socialt bundna (trygghet/tillit till personalen på Ar-
betsDax) till den ”inre domänen”, men misslyckas att etablera sociala relationer i 
den ”yttre domänen”. Omvänt tycks det som om kategori B i alltför liten ut-
sträckning uppnår någon vidare reflektion över sina målsättningar i den ”inre do-
mänen”, emedan det går bra för dem att etablera sociala relationer i den ”yttre do-
mänen”. 
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Vid utskrivning från ArbetsDax ser konsekvenserna av detta ut att kunna bli: 
För kategori A medför det en slussning till annan ”sysselsättning”, emedan katego-
ri B tenderar att söka sig tillbaks till den typ av arbete som tidigare ”bränt ut” dem. 
Båda kategorierna kan därför sägas utgöra fall där påverkan i princip har misslyck-
ats, och resultatet tenderar att på sikt bli upprepad ”input” till ArbetsDax verk-
samhet. Lite tillspetsat kan således ”output” vara lika med ”input” + ev ett tillskott 
av psykofarmaka (Output = Input + Psykofarmaka). 
a) Anser du att dessa slutsatser äger en giltighet? [Om JA: Vilka motiv ser du till 

att blir så här?]. [Om NEJ: Hur ser då din bild ut?]. 
b) Har du förslag på hur dessa problem skulle kunna åtgärdas? [Vårt förslag: 

Handläggaren visar sig oftare på praktikplatsen, gruppverksamhet, bättre sam-
verkan med arbetsgivare, involvera personligt nätverk]. 

Övriga frågor 
Har du några frågor till mig? 
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Bilaga 8: Intervjuguide vid styrgrupps-
intervjuer 
Då intervjun med styrgruppen för ArbetsDax har formen av en grupp-
intervju163 väljer vi att dela upp intervjun i tre ”rundor”. I den första 
”rundan” riktas frågorna i tur och ordning till de enskilda organisa-
tionsrepresentanterna, i den andra riktas de till hela gruppen. 

Den tematiskt avslutande tredje ”rundan” tillägnas frågeställningar 
som vi utvärderare har funnit intressant eller problematiskt under ut-
värderingens gång. Dessa frågor riktas därför omväxlande till enskilda 
representanter och gruppen. 

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

”Första rundan”: Frågor till enskilda representanter 
Dessa frågor riktas till var och en av de närvarande i styrgruppen, i syfte att de ska 
få göra sin egen berättelse om ”sin” organisations perspektiv på ArbetsDax verk-
samhet. På så vis hoppas vi att det skall framstå kontraster inom gruppen som kan 
vara intressanta inför fortsättningen av intervjun. Målet är att försöka undvika att 
de medverkande formar en alltför homogen bild av verksamheten redan i inled-
ningen. 
a) Varför är det just du som representerar <din organisation> i Styrgruppen? 
b) Hur valdes du att ingå i Styrgruppen? 
c) Vilken roll har du inom <din organisation>? 
d) Anser du att den rollen är den rätta för att företräda <din organisation>? 

[Om NEJ: Vilken skulle det då vara, och varför det?]. 
e) Hur länge har du ingått i Styrgruppen? 
f) Hur återkopplar du arbetet inom Styrgruppen till <din organisation>? [Vad 

rapporteras vidare?]. [Till vem sker rapportering?]. [Vad används det rapporte-
rade till?]. 

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

h) Vad kan <din organisation> tillföra samverkansprojektet ArbetsDax? [Varför 
behövs <din organisation> för ArbetsDax? Vad är syftet med <din organisa-

                                         
163. Arbetsförmedlingens representant intervjuades dock enskild, då han inte kun-
de närvara vid gruppintervjutillfället. Tillämpliga delar av intervjuguiden användes 
i den enskilda intervjun. 
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tion> för ArbetsDax del?]. [Uppfyller <din organisation> det också? Om 
JA: På vilket sätt? Om NEJ: Hur kommer det sig?]. 

i) Finns det ur <din organisations> perspektiv några återkommande problem 
inom ramen för samverkan i projektet ArbetsDax? [Om JA: Vilka då?]. 

j) Är det önskvärt att permanenta ArbetsDax verksamhet? [Om JA: Vilka konse-
kvenser kan detta medföra för <din organisation>?]. Om NEJ: Hur kommer 
det sig?]. 

k) Vilken är ArbetsDax målgrupp? [Hur kan den målgruppen se ut?]. [Hur når 
ArbetsDax målgruppen?]. [Finns det människor som INTE tillhör målgrup-
pen? Om JA: Vilka då? Om NEJ: Hur kommer det sig?]. 

l) Finns det i svaren hittills något som du tycker är oklart och som är värt att 
klargöra vidare? [Överensstämmer de andras svar med hur du uppfattar de 
andras nuvarande roll i samverkan? Om NEJ: Hur kommer det sig? Vad skil-
jer?]. [Överensstämmer de andras svar med hur du helst skulle se att de andra 
samverkade? Om NEJ: Hur kommer det sig? Vad skiljer?] [Ser du några intres-
sekonflikter i de avlagda svaren? Om JA: Vilka då? Hur hanterar ni då dem? 
Om NEJ: Hur kommer det sig?]. [Ser vi några konflikter? Om JA: Vilka då?]. 

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

Introduktion till de medverkande. Syftet med andra del av intervjun är att låta grup-
pen tillsammans ge en bild av ArbetsDax verksamhet. 
a) Hur kom det sig att ArbetsSam och ArbetsRo slogs ihop? [Vilka har konse-

kvenserna blivit?]. 
b) Hur kommer det sig att kommunen är huvudman för ArbetsDax verksamhet? 

[Ett resultat av psykiatrireformen?]. [Är det en lämplig huvudman? Om JA: 
Hur kommer det sig? Om NEJ: Hur kommer det sig?]. [Andra huvud-
män/organisationsformer som vore möjliga?]. 

c) Är det ”rätt” organisationer som medverkar i samverkansprojektet? [Någon 
organisation som saknas?]. [Hur kommer det sig att t.ex. Försörjningsstöd inte 
är med?]. [Hur kommer det sig att brukarorganisationerna ö.h.t. tycks lysa 
med sin frånvaro?]. 

d) Vad är styrgruppens uppgift? [Vad är det ni styr?]. [Hur styr ni – hur går ni 
tillväga?]. [Vad skiljer styrgruppens uppgift från RESAPs uppgift?]. 

e) Finns det dokument för hur styrgruppens arbete skall utföras? [T.ex. med be-
greppsdefinitioner av rehabilitering, arbetsträning osv.]. 

f) Vad uträttar den operativa personalen på ArbetsDax? [De kallas ”samordna-
re”… Vad är det de samordnar? Hur går de tillväga?]. [Hur tror ni att samord-
narna skulle vilja utveckla verksamheten?]. 

g) Vad innebär deltagarnas ”bästa möjliga funktionsförmåga”? 
h) Vad innebär deltagarnas ”självständighet”? 
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i) Vad innebär det att deltagaren har funnit ”tillfredsställelse”? 
j) Involveras deltagarnas anhöriga i rehabiliteringen? [Om JA: När då? På vilket 

vis?. [Om NEJ: Hur kommer det sig?]. 
k) Vilken är arbetsgivarnas roll under arbetsträningen? [Vilket ansvar har arbets-

givarna?]. 
l) Vilka förväntningar har ni på vår utvärdering? [Vilka konsekvenser ser ni helst 

att den får?]. 
m) Hur kommer det sig att verksamheten inte utvärderats kontinuerligt? 
n) Hur vill ni utveckla ArbetsDax de kommande 5 åren? [Finns det några visio-

ner?]. [Finns det några mål?]. [Finns det några resursmässiga hinder som be-
gränsar utveckling enligt era förslag? Om JA: Vilka då? Vad gör ni för att detta 
skall åtgärdas?]. [Finns det några regelverksmässiga hinder som begränsar ut-
veckling enligt era förslag? Om JA: Vilka då? Vad gör ni för att detta skall åt-
gärdas?]. [Finns det andra typer av hinder som begränsar utveckling enligt era 
förslag? Om JA: Vilka då? Vad gör ni för att detta skall åtgärdas?]. [Påverkas 
(ev frånvaro av) visioner och mål av att ArbetsDax drivs i projektform? Om 
JA: På vilket sätt?]. 

”Tredje rundan”: Vad som hittills framkommit i utvärderingen 
I detta tema lyfter vi fram olika aspekter som vi hittills har kommit fram till i ut-
värderingen. Syftet är att få dessa aspekter ventilerade för att i första hand fylla på 
våra kunskaper om det som vi tycker oss kunna se i empirin. 

Introduktion till de medverkande. I tredje delen av intervjun lyfter vi fram några 
funderingar som uppstått under utvärderingens gång. Vissa av dessa frågor riktar 
sig till en viss representant i gruppen, men vi vill sedan denne har svarat att även ni 
andra kommer med kommentarer. 
a) Hur resonerar Försäkringskassan kring deltagare som är ”utbrända” eller ”ut-

stressade” och som har en anställning att gå tillbaka till? [Har FK sett några sär-
skilda problem som är förknippade med dessa deltagare?]. [Ska deltagarna till-
baks till samma tjänst? Kan det vara en annan tjänst hos samma arbetsgivare?]. 
[Vilka krav ställer FK på arbetsgivaren för dessa deltagares rehabilitering?]. 
[Vilka krav ställer FK på arbetsgivaren för dessa deltagare i samband med att de 
återgår till sin tjänst?]. 

b) Hur resonerar Arbetsförmedlingen kring deltagare som rehabiliterats från ”ut-
brändhet” eller ”utstressning” till arbetslöshet? [Finns det riktlinjer för vilka 
typer av arbetsuppgifter dessa personer rekommenderas att söka, eller över hu-
vud taget hur denna kategori deltagare skall bemötas på AF?]. 

c) Hur tar Arbetsförmedlingen hand om deltagare som slussas ut från ArbetsDax 
till Arbetsförmedlingen? [Har AF sett några särskilda problem som är förknip-
pade med dessa deltagare?]. [Sker det någon uppföljning av dessa inom AF?]. 
[Finns det extra resurser eller speciella (utbildade/erfarna) handläggare? Om 
JA: Vilka då? Om NEJ: Hur kommer det sig?]. 

d) Vi har funnit att ArbetsDax-personalen upplever en kontinuitet med handläg-
garna på Försäkringskassan, men att handläggarna på Arbetsförmedlingen 
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ständigt byts ut och att det därför är svårare att samarbeta med Arbetsförmed-
lingen. Hur kommer detta sig? [Går det att komma tillrätta med detta pro-
blem? Om JA: Hur då? Om NEJ: Hur kommer det sig?]. 

e) Vi har funnit att det sannolikt finns en ”svag länk” i rehabiliteringsprocessen 
för ArbetsDax del, och det är de arbetsplatser som deltagarna arbetstränar vid. 
Utfallet av arbetsträningen tycks till stor del bero på hur personalen på arbets-
platsen bemöter och stöder deltagarna. Är detta något ni har funderat över? 
[Finns det förslag på hur detta kan förbättras? Om JA: Vad då? Om NEJ: Hur 
kommer det sig?]. 

f) Vi har funnit att gruppverksamhet uppskattas och efterlyses av deltagarna. Per-
sonalen på ArbetsDax menar dessutom att en sådan kan bidra till att effektivi-
sera rehabiliteringsprocessen. Hur ställer ni er till detta? [Hur kan detta påver-
ka arbetet med deltagarna?]. [Hur kan detta påverka synen på deltagarna?]. 
[Hur kan detta påverka resurstilldelningen till verksamheten?]. [Förs en lik-
nande diskussion hos er andra (FK/AF/Psyk)? Om JA: Hur resonerar ni då? 
Om NEJ: Hur kommer det sig?]. 

g) Vi har fått intryck av att ArbetsDax-personalen upplever en viss otydlighet när 
det gäller deras arbetsmetoder men också vilken bild t ex styrgruppen gör sig av 
deras arbete… Har ni några funderingar kring hur detta kan komma sig? [Kan 
det bero på hur samverkan är organiserad?]. [Kan det bero på att kommunen är 
”fel” huvudman?]. [Kan det bero på att ArbetsDax drivs i projektform?]. [Kan 
det bero på oklara arbetsbeskrivningar eller instruktioner?]. [Kan det bero på 
bristande dokumentation av arbetsmetoderna?] 

h) Vissa deltagare tycks vara osäkra på om de tillhör målgruppen för ArbetsDax 
verksamhet eller ej… Har ni några funderingar kring hur detta kan komma sig? 
[Kan det bero på hur informationen till dem är utformad?]. [Kan det bero på 
samordnarnas arbetsmetoder?]. [Vilka konsekvenser kan detta tänkas få för del-
tagarnas rehabiliteringsprocess?]. 

Avrundning 
a) Har ni sedan tidigare diskuterat de frågor vi har tagit upp här? [Om JA: Vilka 

då? Vad har resultatet blivit?]. 
b) Har ni några frågor till oss? 
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ARBETSDAX — FÖR PSYKISKT FUNKTIONSHINDRADE
Efter den rikspolitiska psykiatrireformen i mitten av 1990-talet in-

rättades runt om i Sverige rehabiliteringsverksamheter för psykiskt 

funktionshindrade människor. Att utveckla samverkan mellan olika 

myndigheter och andra organisationer kom då att anses som viktigt 

för att berörda personer inte skulle hamna ”mellan stolarna”. Inom 

Eskilstuna kommun inrättades bland annat en arbetslivsinriktad in-

terorganisatorisk rehabiliteringsverksamhet kallad ArbetsDax, med 

professionella på operativ nivå som kallades samordnare.

Syftet med den här rapporten har varit att utifrån olika empiriska 

underlag försöka bidra till förståelsen av språkbruket inom verksam-

heten och av samordnarnas yrkesroll. Det förstnämnda är intressant 

utifrån antagandet att språkbruket utgör något högst väsentligt inom 

verksamheten – särskilt med fokus på hur klienter, samordnare och 

samverkan framställs. Det sistnämnda är intressant utifrån antagan-

det att ArbetsDax samordnare kan bidra med något annat än yrkes-

rollerna på de ”rena” myndigheterna, främst försäkringskassan och 

arbetsförmedlingen, som ArbetsDax samverkar med.

Box 883, 721 23 Västerås. Tfn: 021-10 13 00
Box 325, 631 05 Eskilstuna. Tfn: 016-15 36 00
E-post: info@mdh.se  Webb: www.mdh.se
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