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Arvika/Eda Samordningsförbund

Sedan 2004 finns lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
(2003:1210). Lagen möjliggör en frivillig samverkansform mellan Försäkringskassa, 
Arbetsförmedling, kommuner och Landsting. Bakgrunden till lagstiftningen 
är att det kan vara svårt att rehabilitera personer som har en kombination av 
medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem. Sedan 
lagens tillkomst har antalet Samordningsförbund i Sverige ökat markant.

Arvika/Eda Samordningsförbund bildades oktober 2007 av Arvika och Eda 
kommun, Landstinget i Värmland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
och har sedan 2008 finansierat olika projektverksamheter som alla syftar 
till att hjälpa deltagarna att nå egenförsörjning. Denna rapport redovisar en 
kvalitativ utvärdering av Arvika/Eda Samordningsförbund och inkluderar tre av 
projektverksamheterna: Projekt Unga vuxna/rehab i Arvika och Eda samt Projekt 
Övergång gymnasiesärskolan - arbetsliv.

Utvärderingen är utförd av FoU Välfärd Värmland och lyfter upp de 
upplevelser och erfarenheter som har gjorts av organisering och samverkan 
inom Samordningsförbundet. Utvärderingen synliggör också vilka vinster och 
problemområden som uppmärksammas i Arvika/Eda Samordningsförbund och 
dess projektverksamheter utifrån de intervjuades berättelser.
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Detta är andra utgåvan av utvärderingen om Arvika/Eda Samordningsförbund som 

publicerades i mars 2012. Glädjande och förvånande verkar det ha funnits en viss 

efterfrågan på rapporten. De korrigeringar som tidigare fanns på ett fristående rättelse-

blad i rapporten har nu istället förts in i texten. Samtidigt med detta gjordes också 

ytterligare en genomläsning av rapporten där jag upptäckt och korrigerat ett fåtal 

formuleringar och stavfel samt lagt in några referenser som fallit bort i den tidigare 

utgåvan. Inga ändringar i disposition, rapportens innehåll, resultat eller förslag har gjorts. 
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Förord 

FoU Välfärd Värmland vid Karlstads universitet har till uppgift att bidra till en 

kunskapsbaserad utveckling inom socialtjänsten i alla kommuner i Värmlands län. I FoU 

Välfärd Värmlands rapportserie publiceras resultat från olika projektarbeten med 

utgångspunkt i kunskaps- eller utvecklingsbehov inom kommunernas 

välfärdsverksamheter.  Projekten och rapporterna har oftast ett generellt intresse och 

förväntas bidra till långsiktig kunskapstillväxt. Studierna genomförs utifrån ett 

grundläggande vetenskapligt förhållningssätt.   

Personer som hamnat längst bort från arbetsmarknaden har förmodligen en lång och 

komplex historia bakom sig. I dagens samhälle, där arbete värderas högt, finns det en stor 

risk för att dessa människor hamnar i marginalisering och utanförskap. Mot denna 

bakgrund kan det vara av största vikt att samhällets insatser används för att öka deras 

möjligheter till förvärvsarbete.  

Idag pågår mycket utvecklingsarbete i projektform som syftar till att stimulera 

utvecklingen av välfärden i allmänhet och av socialtjänsten i synnerhet.  FINSAM - en 

finansiell samordning mellan olika huvudmän inom rehabiliteringsområdet är ett sådant 

exempel. Avsikten med FINSAM är att skapa potential för sysselsättning för personer 

som står lång ifrån arbetsmarknaden och som är i behov av rehabiliteringsinsatser. 

Avsikten är också att förhindra att dessa personer skickas mellan olika aktörer utan att 

någon tar huvudansvaret för dem och deras situation.  

Arvika/Eda samordningsförbund (FINSAM) är en egen juridisk enhet bildad av Arvika 

och Eda kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Landstinget i 

Värmland. Förbundet startade sin verksamhet i projektform oktober 2007 i enlighet med 

lagen om finansiell samordning. I samband med uppstarten av projektet fick FoU Välfärd 

Värmland i uppdrag att under en treårsperiod utvärdera verksamheten – ett uppdrag som 

kom att revideras efter cirka halva tiden. 

Den första utvärderingsplanen hade sin tyngdpunkt i att påvisa målgruppens möjligheter 

på arbetsmarknaden i relation till eventuell samhällsekonomisk nytta. Den hade en 

kvantitativ ansats och omfattade registeruppföljning och enkätstudier.  Vid 

delrapporteringen konstaterades det att denna ansats inte var tillfredsställande. Efter 

diskussioner mellan Samordningsförbundets styrelse och FoU Välfärd Värmland 

omarbetades utvärderingsplanen som nu fick en kvalitativ ansats med förändrat syfte och 

frågeställningar. Denna slutgiltiga utvärderingsplan har tyngdpunkten på både 

deltagarrelaterade och på organisationsrelaterade processer.  

Föreliggande rapport redovisar resultatet av det slutgiltiga utvärderingsuppdraget som har 

genomförts under 2010/11. Utvärderingen visar att det inom Samordningsförbundet 



 

 

finns både engagemang, ambitioner och visioner men att det samtidigt kan vara 

problematiskt att få stabilitet i verksamheten. Fördelen med samordningsförbundets 

projektverksamheter visade sig bland annat vara det engagemang och det 

individcentrerade arbete som projektens anställda utförde. Den stora utmaningen tycks 

ligga i att bygga en hållbar struktur samtidigt som utrymme ges för möjligheter och 

innovation. Utvärderingen har genomförts av Therese Karlsson, utredare vid FoU 

Välfärd Värmland.  

 

FoU Välfärd Värmland, Karlstads universitet, mars 2012  

 

Birgit Häger 

Föreståndare 

  



 

 

 

Sammanfattning 

Rapporten redovisar en kvalitativ utvärdering av Arvika/Eda Samordningsförbund - en 

samverkansform mellan Arvika och Eda kommuner, Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan och Landstinget. Samverkansformen har funnits sedan 2007 och 

möjliggör en gemensam arena för de olika huvudmännen att samordna insatser och att 

använda sina resurser på ett mer effektivt sätt. Samordningsförbundets olika 

projektverksamheter syftar till att hjälpa personer med medicinska, psykiska, sociala och 

arbetsmarknadsrelaterade problem att bli självförsörjande genom studier eller arbete.  

Syftet med utvärderingen är att lyfta upp de upplevelser och erfarenheter som har gjorts 

av organisering och samverkan inom Samordningsförbundet. Utvärderingen syftar också 

till att identifiera vilka vinster och problemområden som blir synliga i Arvika/Eda 

Samordningsförbund utifrån de intervjuades berättelser. Föreliggande utvärdering 

beskriver både den organisatoriska samordningsstrukturen samt tre av 

projektverksamheterna som finansierats av Samordningsförbundet: Projekt Unga 

vuxna/Rehab i Arvika och Eda, samt projekt Övergång Gymnasiesärskola – arbetsliv. 

Utvärderingen har ett kvalitativt och processinriktat fokus och datamaterialet består i 

huvudsak av intervjuer med Samordningsförbundets olika aktörer och deltagare i 

projekten. Utvärderingen ger en bild av att de personer som remitteras in i projekt Unga 

vuxna/rehab idag har en mer komplex behovsbild än när projekten startade. Detta har 

lett till en förskjutning i rehabsamordnarnas arbete, där den vård- och stödsamordnande 

funktionen många gånger blir mer framträdande än den arbetsrehabiliterande funktionen. 

Resultatet redovisar också det arbete som utförts inom projekt Övergång 

gymnasiesärskolan – arbetsliv som syftat till att hjälpa elever vid gymnasiesärskolan till 

egenförsörjning efter studenten. Det arbete som utförs närmast deltagarna uppfattas ha 

många styrkor och där medarbetarnas engagemang och kunskap bidrar positivt till 

deltagarnas individuella processer och utveckling. 

Utvärderingen tar också fasta på några av de svårigheter och möjligheter som 

framkommit i relation till Samordningsförbundets struktur, där de organisatoriska 

förutsättningarna för samverkan mellan de olika huvudmännen inte har varit de mest 

gynnsamma för att förverkliga Samordningsförbundets ambitioner och målsättningar. 

Utmaningen för de övergripande ledningsfunktionerna blir här att skapa goda 

förutsättningar och handlingsutrymme för de underliggande nivåerna att kunna 

förverkliga dessa ambitioner. 



 

 

Innehåll  

1. Inledning .............................................................................................................................................. 1 

Arvika/Eda Samordningsförbund ........................................................................................................ 2 

Projekt Unga vuxna/Rehab .................................................................................................................. 3 

Projekt Övergång gymnasiesärskola - arbetsliv ............................................................................................ 4 

Samordningsförbundets organisation ................................................................................................... 4 

Projektverksamheten Unga vuxna/rehab .............................................................................................. 8 

Kontakten med FoU Välfärd Värmland ................................................................................................. 10 

Utvärderingens syfte och frågeställningar ........................................................................................... 11 

Läshänvisning ................................................................................................................................... 12 

2. Om samverkan och finansiell samordning .......................................................................................... 13 

Vad är samverkan? ........................................................................................................................... 13 

Uppföljning och utvärdering av Samordningsförbund ........................................................................ 14 

Individperspektiv ................................................................................................................................ 15 

Samverkansperspektiv ......................................................................................................................... 17 

Organisationsperspektiv ....................................................................................................................... 18 

3. Utvärderingens genomförande och metod .......................................................................................... 20 

Vilken typ av utvärdering är det här? .................................................................................................... 21 

Datainsamling ................................................................................................................................... 21 

Analys av datamaterialet ..................................................................................................................... 25 

Etiska överväganden och reflektioner ...................................................................................................... 26 

Utvärderingens giltighet, tillförlitlighet och relevans .................................................................................... 28 

4. Arbetet inom Arvika/Eda Samordningsförbund ................................................................................. 29 

Målgruppen .................................................................................................................................... 29 

Inremittering i projekten ...................................................................................................................... 30 

Att initiera nya aktiviteter och projekt................................................................................................. 39 

Vad gör rehabsamordnarna? ............................................................................................................... 47 

Att lösa de grundläggande förutsättningarna ............................................................................................ 49 

Samverkan - möjligheter och svårigheter ............................................................................................ 55 

Landstingets frånvarande roll ................................................................................................................ 57 

Information och kommunikation ........................................................................................................... 57 



 

 

Samsyn? ........................................................................................................................................... 60 

Roller, uppgifter och ansvarsområden ...................................................................................................... 61 

Samordning och samarbete kring den enskilda individen .................................................................... 64 

Tid, förutsättningar och handlingsutrymme. ............................................................................................. 64 

Beroende av beslut högre upp ................................................................................................................. 64 

Omgivningsfaktorer ....................................................................................................................... 66 

Deltagarnas syn på projekten .............................................................................................................. 67 

5. Projekt Övergång gymnasiesärskola – arbetsliv ................................................................................... 72 

Projektets bakgrund ........................................................................................................................... 73 

Praktiksamordnarens arbete ............................................................................................................... 75 

Arbetsprocessen .................................................................................................................................. 76 

Elevernas berättelser .......................................................................................................................... 81 

6. Diskussion .......................................................................................................................................... 85 

Projekten............................................................................................................................................ 85 

Projekt Unga vuxna/rehab .................................................................................................................. 85 

Vad kännetecknar Projekt Unga vuxna/rehab? ...................................................................................... 88 

Handläggargruppernas arbete................................................................................................................ 89 

Projekt Övergång gymnasiesärskola - arbetsliv .......................................................................................... 90 

Samverkansstrukturens organisering och struktur ............................................................................... 91 

Målsättningar, riktlinjer och arbetsbeskrivningar ...................................................................................... 93 

Förslag inför kommande arbete .......................................................................................................... 94 

Referenser .............................................................................................................................................. 98 

Bilagor ............................................................................................................................................. 100 

 

 



1 

 

1. Inledning  

I följande rapport redovisas en kvalitativ utvärdering av Arvika/Eda 

Samordningsförbund.  

Sedan 2004 finns en frivillig samverkansform mellan Försäkringskassa, Arbetsförmedling, 

kommuner och landsting som vanligen benämns Finsam. Samverkansformen regleras av 

lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och är tänkt att vara 

en permanent och rikstäckande struktur (Ottosson 2010). Bakgrunden till lagstiftningen 

är att det kan vara särskilt problematiskt att rehabilitera personer som har en kombination 

av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem. Det kan också 

råda svårigheter att få översyn gällande vilken myndighet som har rehabiliteringsansvar 

för individen (a.a.). Syftet med den finansiella samordningen kan därför uttryckas som att 

skapa möjligheter för de samverkande myndigheterna att identifiera enskilda individers 

behov av rehabilitering (ISF 2011:14) och att förhindra en så kallad 

rundgångsproblematik, alltså att enskilda individer slussas runt mellan olika myndigheter 

(ISF 2010:2). 

Det generella övergripande syftet med Samordningsförbunden är också att förbättra 

samarbetet mellan olika professioner. Samverkan mellan berörda myndigheter förväntas i 

sin tur underlätta en effektiv resursanvändning (ISF 2011:14). Förutom att göra 

behovsrelaterade prioriteringar för att kunna möta de lokala behoven mer effektivt, så ska 

Samordningsförbunden också bidra till att utveckla nya synsätt utifrån individens behov 

av rehabilitering (a.a.). De insatser som ges inom Finsam riktar sig mot individer som har 

kontakt med två eller flera av de myndigheter som ingår i Samordningsförbundet och 

som är i behov av samordnande insatser. Målet med insatserna är att återställa eller öka 

individens funktions- och arbetsförmåga och genom detta få individen att närma sig 

arbetsmarknaden (ISF 2011:14).  

Genom att hjälpa individen till en meningsfull sysselsättning så förväntas också detta att 

medföra en bättre livskvalitet hos den enskilde och leda till ett minskat behov av 

offentliga vård- och stödinsatser (Stadskontoret 2008). Enligt Stadskontoret (a.a.) så bör 

målgruppen för Finsam- insatser vara personer som inte kan få sina rehabiliteringsbehov 

tillgodosedda i de ordinarie verksamheterna. Att erbjuda Finsam- insatser till personer 

som kan få tillräckligt stöd i sin rehabilitering av de ordinarie verksamheterna anses av 

Stadskontoret inte vara kostnadseffektivt.   
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Kraftig ökning av Samordningsförbund i Sverige 

Sedan 2005 har antalet Samordningsförbund ökat markant från 12 stycken till att i januari 

2011 omfatta 198 kommuner i sammanlagt 79 verksamma samordningsförbund (ISF 

2011:14). Samordningsförbunden ska, som tidigare nämnts, möjliggöra för samverkande 

myndigheter att identifiera enskilda individers samlade behov av rehabilitering. 

Samordningsförbunden ska också bidra till att utveckla nya synsätt på rehabilitering som 

ska utgå från individens behov (a.a.). I regel, menar inspektionen för socialförsäkringen 

(ISF), så syftar Samordningsförbundens insatser i allmänhet inte till en direkt återgång i 

arbete och egen försörjning, utan att öka och förbättra individens förutsättningar att 

långsiktigt kunna återgå till arbete. Det omedelbara målet med Samordningsförbundens 

aktiviteter är därför ofta att individen ska kunna klara av en annan rehabiliteringsinsats 

eller att kunna ingå i handlingsplanssamverkan mellan Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen (a.a.).  

Hur många personer som tagit del av Finsam- insatser i Sverige är oklart, då 

registreringen av deltagare i det nationella uppföljningssystemet SUS har varit bristfällig. 

Stadskontoret (2008) gör dock uppskattningen att cirka femtio tusen personer hade tagit 

del av Samordningsförbundens insatser mellan 2004 och 2008. 

Finsam är inte den enda samordningsstruktur som hanterar arbetslivsinriktad 

rehabilitering (Ottosson 2010). Vanliga samverkansformer är också tvåpartssamverkan 

mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården samt Nationell 

handlingsplanssamverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, även kallat 

”Faros”- Förnyad arbetslivsinriktad rehabilitering, organisation och samordning (ISF 

2010:2). I Värmland finns fem geografiskt indelade finansiella samordningsförbund, när 

det kommer till fyrpartssamverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 

kommuner och landsting1. 

Arvika/Eda Samordningsförbund 

Arvika/Eda Samordningsförbund är en egen juridisk enhet, bildad av Arvika och Eda 

kommun, Landstinget i Värmland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Det 

övergripande syftet med den finansiella samordningen överensstämmer med de nationella 

intentionerna om att skapa en gemensam arena för de olika huvudmännen att samordna 

insatser och att använda resurserna på ett mer effektivt sätt. Bakgrunden är att många av 

de personer som blir aktuella för samordningsförbundets insatser inte fått tillgång till den 

                                                             

1 www.finsamvarmland.se. 13 januari 2012 
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rehabilitering som de varit berättigade till, utan istället slussats mellan olika myndigheter 

och under den processen mått allt sämre (Verksamhetsplan 2011).  

Arvika/Eda Samordningsförbund bildades formellt den 1 oktober 2007 och styrelsen var 

aktiv från december månad 2007. Den första projektverksamheten var igång i maj 2008. 

Innan förbundet bildades finansierade Försäkringskassan en kartläggning av de 

målgrupper som hade ett stort behov av samordnade insatser. I kartläggningen framkom 

att vuxna mellan 18-25 år som stod utanför arbetsmarknaden och var beroende av 

försörjning från någon av huvudmännen, samt personer i långvarig sjukskrivning eller 

försörjningsstöd ansågs ha ett stort behov av samordnade insatser (Årsredovisning 2007-

2008). Målgruppen har under projekttiden utvidgats i åldersspannet, och de svårigheter 

som beskrivs hos de personer som blir inremitterade i projekten har på relativt kort tid 

förändrat karaktär till att i stor omfattning inbegripa främst en psykiatrisk problematik. 

Genom Samordningsförbundet så har flera projektverksamheter initierats och 

genomförts sedan uppstarten, varav det senaste projektet är Projekt Ung – Aktiv. Detta 

projekt är förlagt till Arbetsförmedlingen och riktar sig till personer mellan 19-29 år som 

uppbär aktivitetsersättning och syftar bland annat till att hjälpa dem som har 

arbetsförmåga till arbete eller utbildning2. Detta projekt är relativt nystartat och ingår inte 

inom ramen för det utvärderingsuppdrag som gavs till FoU Välfärd Värmland.  

Förutom Samordningsförbundets organisatoriska struktur så är det 

projektverksamheterna Projekt Unga vuxna/rehab, samt Projekt Övergång 

gymnasiesärskola - arbetsliv som tillsammans utgör grund för utvärderingen.  

Projekt Unga vuxna/Rehab 

Projekt Unga vuxna/rehab är en sammanslagning av de två tidigare separata projekten 

Unga Vuxna och projekt Rehab. Projektverksamheten vänder sig till personer i åldrarna 

18-64 år som befinner sig utanför arbetsmarknaden och är aktuella på flera av de 

samverkande myndigheterna. Personer i behov av samordnade insatser samt 

arbetsrehabilitering kan remitteras in i projektet genom de två handläggargrupper som 

finns inom Samordningsförbundet. Målet med projektverksamheten är att deltagarna 

efter projekttiden ska ha hittat en varaktig lösning för att bli självförsörjande genom 

arbete eller studier. Andelen deltagare som ska uppnå detta mål sänktes 2009 från 60 % 

till 40 %. 

                                                             

2 Information från Arvika/Eda samordningsförbunds hemsida www.finsamvarmland.se 
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Projekt Övergång gymnasiesärskola - arbetsliv 

Projektet var en satsning som startade i november 2009 och avslutade sin finansiering 

hos Samordningsförbundet den 31 augusti 2011. Projektet initierades av rektor vid 

gymnasiesärskolan i Eda och syftade till att ge elever inskrivna på gymnasiesärskolans 

fjärde år möjlighet att i anslutning till praktik hos olika arbetsgivare närma sig arbetslivet. 

Målet med projektet var att försöka överbrygga det gap som ofta uppstår mellan skola 

och arbetsliv för dessa elever samt ge eleverna möjlighet att bli ekonomiskt oberoende 

genom eget arbete (Verksamhetsplan 2011). Under tiden för insamlandet av material för 

föreliggande utvärdering, så pågick en kartläggning för att undersöka möjligheterna och 

behovsbilden för en länsövergripande praktiksamordningsstruktur i Värmland. 

Ambitionen med projekt Övergång gymnasiesärskolan - arbetsliv var att det arbete som 

initierats i projektet skulle fortleva efter projekttidens slut. I vilken form och med vilken 

finansiering var dock under våren 2011 oklart. 

Samordningsförbundets organisation 

I nedanstående stycke ges en beskrivning över den organisatoriska strukturen i 

Arvika/Eda Samordningsförbund samt en kortfattad beskrivning över 

projektverksamheten Unga vuxna/rehab. Projekt Övergång gymnasiesärskolan - arbetsliv 

lämnas för nu och återkommer i kapitel 5. Detta görs för att underlätta läsningen, samt 

för att undvika att resultatredovisningen från de olika projekten blandas ihop.  

Samordningsförbundet kan sammanfattade beskrivas innehålla en övergripande 

ledningsstruktur som består av styrelse, beredningsgrupp och ansvarig tjänsteman. På 

handläggarnivå och inom projekten (rehabsamordnare) sker det arbete som direkt berör 

deltagarna i projektverksamheten. 

 

Uppgifterna om Samordningsförbundets organisation är hämtade från 

Samordningsförbundets verksamhetsplan (2011) och årsredovisning (2007-2008). 

Punktlistorna på respektive funktions uppgifter och ansvar är hämtade ordagrant från 

dokumentet ”Uppgifter, roller och ansvar”, Arvika/Eda Samordningsförbund, taget av 

Styrelsen den 24 september 2010. 

 

 



 

Styrelsen 

Samordningsförbundet leds av en styrelse, som består av en ordinarie 

ersättare från respektive part

Landsting och kommuner. Både tjänstemän och polit

Eda kommun har dessutom en ständigt adjungerade ersättare för att garantera att båda 

kommunerna är representerade i styrelsen

ekonomisk och administrativ resurs, som köps in av Arvika k

sammansättning förändrades under hösten 2010 genom det politiska valåret.

Styrelsens uppgifter regleras av förbundsordningen och inne

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
2. Stödja samverkan mellan parter
3. Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade 

rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att 
utföra förvärvsarbete 

4. Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finan
användas 

5. Svara för uppföljning av samordningsförbundets verksamhet
6. Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella verksamheten

                                                             

3 Verksamhetsplan 2011 
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I det organisationsschema som fanns 

tillgängligt på webben under 

utvärderingens start så är organisationen 

utformad enligt följande (figur 1). I 

jämförelse med det skriftliga dokumentet 

”Uppgifter, roller och ansvar” (2010) så 

skiljer sig dock den organisatoriska 

strukturen från organisationsschemat 

genom att projekten/aktiviteterna inte 

ingår i den skriftliga beskrivningen av 

samverkansstrukturen. 

 

(figur 1. Rekonstruktion av 

organisationsschema Arvika/Eda 

Samordningsförbund.) 

Samordningsförbundet leds av en styrelse, som består av en ordinarie representant 

ersättare från respektive part, det vill säga Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 

. Både tjänstemän och politiker finns i styrelsen. Arvika och 

Eda kommun har dessutom en ständigt adjungerade ersättare för att garantera att båda 

kommunerna är representerade i styrelsen3. Samordningsförbundet har också en 

ekonomisk och administrativ resurs, som köps in av Arvika kommun. Styrelsens 

sammansättning förändrades under hösten 2010 genom det politiska valåret. 

Styrelsens uppgifter regleras av förbundsordningen och innefattar att: 

Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 
Stödja samverkan mellan parterna 
Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att 

Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall 

Svara för uppföljning av samordningsförbundets verksamhet 
Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella verksamheten 

I det organisationsschema som fanns 

tillgängligt på webben under 

utvärderingens start så är organisationen 

utformad enligt följande (figur 1). I 

jämförelse med det skriftliga dokumentet 

”Uppgifter, roller och ansvar” (2010) så 

skiljer sig dock den organisatoriska 

strukturen från organisationsschemat 

genom att projekten/aktiviteterna inte 

ingår i den skriftliga beskrivningen av 

(figur 1. Rekonstruktion av 

organisationsschema Arvika/Eda 

representant och en 

, det vill säga Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 

iker finns i styrelsen. Arvika och 

Eda kommun har dessutom en ständigt adjungerade ersättare för att garantera att båda 

. Samordningsförbundet har också en 

ommun. Styrelsens 

 

Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att 

siell samordning skall 
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Ansvarig tjänsteman 

I Samordningsförbundets organisationsschema så finns direkt under styrelsen en ansvarig 

tjänsteman, med vilken beredningsgruppen är sidoordnad. Verkställande tjänsteman 

ansvarar för att: 

1. Kontinuerligt hålla styrelsens ordförande och vice ordförande informerad om väsentliga 
händelser 

2. Förbereda ärenden så att styrelsen kan göra kvalificerade bedömningar och kan fatta 
välgrundande beslut 

3. Verkställa fattade beslut 
4. Sammankalla beredningsgruppen 
5. Företräda samordningsförbundet på tjänstemannanivå 
6. Kontinuerligt framlägga ekonomisk rapport 
7. Delta i handläggargrupp så ofta som möjligt 

Beredningsgruppen  

Beredningsgruppen är tillsammans med ansvarig tjänsteman styrelsens beredande och 

arbetande organ, och ska förutom att stödja ansvarig tjänsteman också utgöra ett stöd för 

handläggargrupperna. Beredningsgruppens medlemmar består av tjänstemän från de olika 

samverkansparterna. De är rekryterade från lokala ledningsgrupper för samverkan. 

Beredningsgruppen beskrivs i verksamhetsplanen (2011) som ett strategiskt viktigt forum 

för dialog om behov och insatser och för att skapa gemensamma utgångspunkter i 

samverkansprojektet. Beredningsgruppens ansvar är att: 

 

1. Stödja ansvarig tjänsteman i beredning av strategier, utveckling av befintliga aktiviteter 
samt i projektering av nya aktiviteter inför beslut i styrelsen 

2. Skapa förutsättningar för att möjliggöra arbete i finansiell samordning 
3. Kontinuerligt bidra till aktivt informationsflöde mellan beredningsgruppen och 

verkställande tjänsteman 
4. Identifiera behov av samverkanskaraktär 
5. Återföra information om beslut och tillse att förankring och implementering av metoder 

och/eller aktiviteter återkopplas och utförs hos den egna parten 
6. Regelbundet delta i för gruppen planerade möten 

Handläggargrupperna  

I den organisatoriska strukturen så finns också två handläggargrupper, med 

representanter från de fyra samverkansparterna. Handläggargrupperna finns i Arvika 

respektive Eda kommun och tar emot remitterade ärenden, där insatser från fler än en av 
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parterna är nödvändiga. Handläggarträffar sker månadsvis och övrigt ”Finsam-arbete” 

emellan möten ska ske löpande med handläggarnas ordinarie arbete. Om alla tänkbara 

åtgärder har vidtagits av respektive part utan positivt resultat, så kan en person föreslås 

som deltagare inom Arvika/Eda samordningsförbund. Ärenden får inte lämna 

handläggargrupperna utan att en part äger ansvaret för den fortsatta arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen. Handläggarna har ansvar för att: 

 

1. Utifrån sina kunskaper om samverkan och synsätt gemensamt se individens faktiska 
behov, initiera nya projekt utifrån kartläggning om aktuella förhållanden samt stödja 
pågående aktiviteter 

2. Ge information till sin parts verksamhet om möjligheter inom Samordningsförbundet 
3. Kontinuerligt vara bärare av Samordningsförbundets arbete ut i ordinarie verksamhet 

samt bärare av information från ordinarie verksamhet till handläggargruppen och 
verkställande tjänsteman 

4. Föreslå deltagare till Samordningsförbundets verksamhet 
5. Regelbundet delta i möten inom Samordningsförbundet 

 

I Eda finns också, förutom socialtjänstens representant, även representation från den 

kommunala Arbetsmarknadsenheten i handläggargruppen.  

Samordningsförbundets verksamhetsmål 2011 

De övergripande inriktningsmål som anges för verksamheten är följande: 

• Minskat behov av offentlig försörjning (1) 
• Minska utanförskap (2) 
• Genom samverkan ge stöd av rätt myndighet (3) 
• Att varje kvartal ta fram och följa upp försörjningstalen (4) 

 

Ett av inriktningsmålen för 2008 var en ökad förvärvsfrekvens i de projekt som 

Samordningsförbundet beslutar om. Vid en jämförelse av de olika verksamhetsplanerna 

så kvarstår punkt 1 och 4, medan den mer ideologiska målsättningen om ett minskat 

utanförskap samt målet att genom samverkan ge stöd av rätt myndighet har tillkommit i 

de övergripande målsättningarna över tid. 
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Projektverksamheten Unga vuxna/rehab 

De projekt som initieras av Arvika/Eda Samordningsförbund syftar till att försöka finna 

individuella lösningar för att minska deltagarnas utanförskap, både socialt och på 

arbetsmarknaden4. Projekt Unga vuxna/rehab är förlagda vid Arvika kommun och Eda 

kommuns Arbetsmarknadsenheter (AME). De tre rehabiliteringssamordnarna som 

arbetar i projekten är anställda på projektbasis av kommunerna. Rehabsamordnarnas 

funktion är enligt årsredovisningen 2007-2008 att vara personliga vägledare för deltagarna 

under projekttiden. Rehabsamordnarna ska också kartlägga individens resurser och 

svårigheter, samt fungera vård- och stödsamordnande för deltagaren i kontakten med i 

kontakten med olika myndigheter och praktikplatser. Som deltagare i projekten kan man 

förutom arbetsträning och praktikplatser, också erbjudas bland annat aktiviteter som 

friskvård och arbetsmarknadsrelaterade utbildningar på Lernia. 

Ägare av projekten är respektive kommuns arbetsmarknadschef, vilka också är 

representanter i beredningsgruppen. I Arvika finns två rehabsamordnare och i Eda finns 

en rehabsamordnare5. Inledningsvis så arbetade en av Arvikas rehabsamordnare även i 

Eda, men successivt under projekttidens gång så har projekt Unga vuxna/rehab fått mer 

karaktären av två geografiskt separerade och självständiga projekt. Sedan projektstarten 

2008 har det varit en viss omsättning på personalen i projekten, där Eda har sin fjärde 

rehabsamordnare och Arvika har bytt personal två gånger på respektive tjänst.  

 

Projektens syfte 

Syftet är som tidigare nämnts att minst 40 % av deltagarna efter genomgången projekttid 

ska ha hittat en varaktig lösning för att bli självförsörjande genom arbete eller studier. 

 

Arbetssätt 

I årsredovisningen från 2007- 2008 står att en finansiell samordning ger möjligheter för 

ett friare arbetssätt där individens behov står i centrum. I verksamhetsplanen för 2011 

betonas att de insatser som ges inom ramen för projektverksamheten ska planeras utifrån 

individens behov och inte utifrån de mål som gäller för respektive part som ingår i 

samarbetet. 

                                                             
4
 Ursprunglig utvärderingsplan  

5
 Benämningen skiljer sig dock åt mellan orterna. I Eda så kallas samordnaren främst för ”vägledare”, medan man i 
Arvika använder ”rehabsamordnare”. Ordet ”coach” förekommer också. Jag kommer fortsättningsvis att benämna 
personerna som är samordnande för individen för ”rehabsamordnare”, då det belyser de anställdas samordnande 
funktion samt det rehabiliterande syftet.  
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Den arbetsbeskrivning som kan hittas skriftligt återfinns i årsredovisningen från 2007-

2008: 

- Erbjuda samtliga deltagare en personlig vägledare som stöd under projekttiden. 
- Ge deltagare stöd i att upprätta aktuella CV samt verifiering av tidigare meriter. 
- Erbjuda arbetspraktik som kombineras med andra insatser efter deltagarnas behov. 

Arbetspraktiken bedrivs i samarbete med Arvika Jobbcentrum och AME i Arvika. 
- Vid behov erbjuda kontakt med specialistkompetens som medverkar till att få en 

kvalificerad bedömning av arbetsförmåga. Behov av exempelvis neuropsykiatrisk 
utredning ryms inom denna specialistkompetens. 

- Deltagarens projekttid är 6 månader som vid behov kan förlängas. Ansvarig för 
deltagarens försörjning är initierande part. 

- Gruppaktiviteter genomförs med deltagarna med inriktning på att ge deltagarna insikt om 
arbetsmarknadens krav, studiebesök, föreläsningar och social färdighetsträning. Även 
grupper med fokus på fobiträning genomförs. 

- Personalen är anställd i respektive kommun med stationering vid 
arbetsmarknadsenheterna i de båda kommunerna för att betona arbetslinjen. 

 

En uttalad ambition med projektverksamheterna har också varit metodutveckling, alltså 

att finna nya, individcentrerade och kreativa sätt att arbeta på och därmed skapa 

möjligheter för att i ett senare skede kunna implementera fungerande arbetssätt i de 

ordinarie verksamheterna. 

 

Utgångspunkter i arbetet 

De återkommande utgångspunkterna för arbetet som anges i samordningsförbundets 

verksamhetsplaner (2011) centreras kring fyra centrala begrepp:  

Rehabilitering definieras i verksamhetsplanen ”som ett samlingsnamn för åtgärder av 

medicinsk, social, psykologisk och arbetslivsinriktad karaktär, som syftar till att individen 

återvinner sina funktionsförmågor och förutsättningar för ett normalt liv”.   

Med Samordning avses ”att samla den kompetens som finns inom det samlade 

ansvarsområdet” för att underlätta för individen ”att själv ta ett ansvar för att återställa 

eller återfå sin arbetsförmåga.” Samordningen ligger inom de samverkande parternas 

ansvarsområde men fråntar dock inte parterna sina egna myndigheters reguljära uppdrag. 

Styrelsen är ansvarig för samordningen. 

Samverkan mellan parterna ligger på en organisatorisk nivå och anses nödvändigt för att 

undanröja de hinder som finns för samarbete. I verksamhetsplanen anges att samverkan 

kräver ett ledarskap hos samtliga parter, som kan ta hänsyn till både den egna 
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organisationens krav och de gemensamma behoven. Beredningsgruppen är ansvarig till 

styrelsen för samverkan. 

Samarbete ses som det arbete som ska ske gemensamt mellan de handläggare som möter 

medborgarna. Med samarbete avses också att insatser planeras tillsammans så att de 

koordineras i rätt tid och utifrån individens behov. 

Kontakten med FoU Välfärd Värmland 

I december 2008 fick FoU Välfärd Värmland i uppdrag att göra en effektutvärdering av 

Finsam- projekten Unga vuxna samt Projekt Rehab. Huvudfokus var inledningsvis att 

belysa och värdera om - och i vilken utsträckning deltagarnas situation förändras samt 

vilka effekter Samordningsförbundet har för de individer som ingår i verksamhetens olika 

målgrupper. Syftet var också att följa och värdera Samordningsförbundets utveckling 

under dess första verksamhetsperiod6. Vid ett möte den 5 juli 2010 gjordes en 

överenskommelse mellan Samordningsförbundets styrelse och FoU Välfärd Värmland att 

FoU skulle ge förslag på en reviderad utvärderingsplan i förhållande till den som 

formulerades i december 2008. Genom detta så förändrades FoU´s uppdrag till att få ett 

kvalitativt fokus, där deltagares och de olika parternas utbyten och upplevelser av 

Samordningsförbundet efterfrågades7. Utvärderingen fick också en ny utvärderare. 

Utvärderingens frågeställningar korrigerades ytterligare vid en diskussion med styrelsen 

den 28 oktober 2010. 

  

                                                             

6 Ursprunglig utvärderingsplan. 
7
 Nuvarande utvärderingplan 
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Utvärderingens syfte och frågeställningar 

Det kan sägas finnas två huvudnivåer i en verksamhet av det slag som ett 

samordningsförbund driver. Det är dels den nivå som omfattar det arbete som berör 

deltagarnas utvecklings- och förändringsprocesser, dels den nivå som omfattar 

organiserandet av en sådan verksamhet. Dessa nivåer kan beskrivas som en 

deltagarrelaterad processnivå och en organisationsrelaterad processnivå och struktur. 

Insamlandet av information har därför syftat till att försöka få en bild av 

Samordningsförbundets struktur och organisation, såväl som det arbete som utförs 

närmast deltagarna. 

Syftet med utvärderingen är att lyfta upp de upplevelser och erfarenheter som har gjorts 

av organisering och samverkan inom Samordningsförbundet. Utvärderingen syftar också 

till att identifiera vilka vinster och problemområden som blir synliga i Arvika/Eda 

Samordningsförbund utifrån de intervjuades berättelser och därmed bilda underlag för 

framtida beslut och verksamhetsplanering (jfr Karlsson Vestman 2011). De 

frågeställningar som slutligen blev vägledande för utvärderingen har utifrån styrelsens 

önskemål varit följande: 

 

• Vilket utbyte får de olika parterna, huvudmän, handläggare och deltagare av 
Samordningsförbundet? 

• Vilka upplevelser har de olika parterna av Samordningsförbundet? 
• Vilka vinster finns med Samordningsförbundet? 
• Finns det problem? Kan de åtgärdas? På vilket sätt? 
• Hur kan Samordningsförbundet utvecklas i en positiv riktning? 
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Läshänvisning 

Det första avsnittet har syftat till att ge en beskrivning över Arvika/Eda 

Samordningsförbund och de projekt som ligger inom ramen för föreliggande utvärdering. 

Utvärderingens syfte, förändrade fokus och frågeställningar har också presenterats.  

Kapitel 2 redovisar några av de teman som lyfts upp av Inspektionen för 

socialförsäkringen (ISF) och Stadskontoret när det kommer till den nationella 

granskningen av finansiell samordning. Dessa teman handlar dels om positiva faktorer 

som uppmärksammats hos deltagare i Finsam - aktiviteter, dels gynnande respektive 

hämmande faktorer som relateras till själva samverkansformen och organiseringen av 

denna. 

Kapitel 3 är ett metodkapitel, som kommer att beskriva tillvägagångssättet vid insamling 

och hantering av data. Avsnittet innehåller också de etiska överväganden som gjorts 

under utvärderingens gång, både i anslutning till intervjusituationer och vid framskrivning 

av rapporten.  

I kapitel 4 redovisas de huvudsakliga teman som varit framträdande i intervjupersonernas 

berättelser om sina upplevelser och erfarenheter av Samordningsförbundet och projekt 

unga vuxna/rehab. Kapitel 5 redovisar de teman som framkommit i intervjuerna som 

gjorts i projekt Övergång gymnasiesärskola - arbetsliv. Dessa kapitel är utvärderingens 

resultatkapitel och knyter an till utvärderingens två första frågeställningar.  

I kapitel 6 diskuteras de utsagor som framkommit i tidigare kapitel, där resonemanget 

syftar till att besvara utvärderingens tre sista frågeställningar, vilket alltså avser vinster, 

problem och utvecklingsmöjligheter inom Samordningsförbundet. Diskussionen förs mot 

bakgrund av de samverkansfaktorer som tas upp i kapitel 2 och innehåller förslag på 

utvecklingsområden. 
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2. Om samverkan och finansiell samordning 

Följande kapitel ger en överblick över de kunskaper som har lyfts upp i dagsläget när det 

kommer till effekterna och resultaten av finansiell samordning. Kapitlet belyser också de 

faktorer som anses gynnande respektive hämmande vid samverkan. 

Vad är samverkan? 

Samverkan har förekommit mellan olika aktörer i det svenska välfärdssamhället under 

relativt lång tid. Genom omfattande förändringar i den svenska välfärdstaten så har nya 

samverkansformer mellan myndigheter och organisationer successivt växt fram, men det 

är först sedan 1990- talet som det skett offensiva nationella satsningar för att stimulera 

samverkan (Danermark & Kullberg 1999).  

Det finns ingen entydig definition av samverkan i litteraturen. Ett sätt att lösa denna 

otydlighet är enligt Lindberg att definiera samverkan ”som arbetsprocesser som 

involverar ett flertal aktörer” (Lindberg 2000, i Eriksson 2006, s.36). Samverkan är enligt 

Danermark och Kullberg (1999) många fall vagt formulerat också i 

organisationssammanhang. Detta menar författarna, kan leda till svårigheter när det 

kommer till att bryta ner de övergripande visionerna och målsättningarna i det konkreta 

arbetet.  

Förutom svårigheterna med att definiera samverkan så tar litteraturen också upp andra 

aspekter som är knutna till- och påverkar- samverkansprocesser. Danermark och 

Kullberg (1999) hänvisar till Westrin när de tar upp faktorer som skillnader i 

kunskapsbas, människosyn och skillnader i professionens mål. Författarna tar också upp 

att maktstrukturer kan bli synliga mellan de olika aktörerna i en samverkansform. För att 

samverkansprojekt ska fungera, skriver författarna, är det viktigt att alla deltagare vid 

uppstarten av en samverkansform har en gemensam utgångspunkt och gemensamma 

referensramar. Att det finns en gemensam metod för att utveckla samarbetet, samt att 

mål, principer och etiska förhållningssätt noggrant tas upp och diskuteras innan en 

verksamhet startas beskrivs också som viktigt (a.a.).  

Samverkan sker på olika sätt på de olika nivåerna i en organisation. Högre upp i 

samverkansstrukturen blir ofta samverkansarbete mellan myndigheterna i sig i fokus. 

Detta kan enligt Ottosson leda till, att det egentliga syftet med samordningsförbundens 

verksamhet är att metodutveckla snarare än egentligt klientarbete (Ottosson 2010). För 

rehabsamordnaren och handläggargrupperna blir i stället samordning kring de enskilda 

individerna och adekvata insatser för dessa personer i fokus. Skillnaderna mellan den 
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övergripande ledningsnivån och projektnivån kan ibland bli framträdande och upplevas 

som att ambitionen och syftet med samverkan därmed skiljer sig åt.  

Spänningar kan också uppstå mellan professioner som på grund av olika intressen, 

värderingar, och praktiker tolkar sina uppdrag och ansvarsområden på olika sätt 

(Ottosson 2010). Statsmaktens intentioner att öka arbetskraften överensstämmer inte 

alltid heller med den socialt präglade problematiken som kan finnas i lokalsamhället (a.a.). 

Människobehandlande organisationer påverkas också, och är beroende av de förändringar 

som sker i det omgivande samhället (a.a.).  

Medan Samordningsförbundens organisatoriska struktur är tänkt att vara permanent, så 

är de finansierade projektverksamheterna tidsbegränsade. Svårigheterna med att 

implementera projekten i ordinarie verksamheter har uppmärksammats av Inspektionen 

för socialförsäkringen (ISF) (2011:14). Ottosson (2010) skriver också om det paradoxala 

när det kommer till att försöka lösa individers långvariga problem med kortsiktiga 

lösningar. Risken finns att man genom detta också omvandlar och tolkar strukturella 

problem i samhället till individuella problem som ska passas in och åtgärdas i en målstyrd 

verksamhet. Att bara försöka lösa problem på individnivå kommer heller inte att lösa de 

strukturella problemen (jfr Swedner 1996). 

Förutom organisatoriska och ekonomiska förutsättningar så är faktorer som personalens 

motivation och upplevelser viktiga för att få till en framgångsrik samverkan. Tillika anses 

en uppgiftscentrerad yrkesidentitet hos personalen, där man är nöjd i sin yrkesroll, känner 

erkännande och respekt från andra medarbetare, och där ens insatser tillmäts betydelse 

vara viktiga faktorer för en framgångsrik samverkan (Danermark & Kullberg 1999). 

Uppföljning och utvärdering av Samordningsförbund 

Den finansiella samordningen ska följas upp och utvärderas, både på lokal- och nationell 

nivå. På nationell nivå var det Stadskontoret och Riksförsäkringsverket som fram till 2008 

hade det övergripande ansvaret för uppföljningen av Samordningsförbundens insatser. 

Därefter har ansvaret för uppföljning och utvärdering legat på Samordningsförbunden 

själva (ISF 2011:14). Försäkringskassan har dessutom ett återkommande uppdrag att 

redovisa resultaten av samverkan och finansiell samordning, och ska också redovisa hur 

de ekonomiska medlen som är avsatta för samverkan har använts (a.a.)8 

                                                             

8 5 procent av anslagen för sjukpenning har hittills använts som samverkansmedel. Under 2012 föreslås 
enligt ett pressmeddelande från Socialdepartementet ett nytt anslag i statsbudgeten bl.a. för medel för 
samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. För 2012 avsätts totalt 500 miljoner 
kronor för tidigare och förstärkta rehabiliteringsinsatser, vilket får ett eget anslag i den nationella budgeten 
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Samordningsförbundens ansvar för utvärdering och uppföljning på lokal nivå har 

resulterat i ett stort antal uppföljningar och utvärderingar, ofta med varierande fokus och 

varierande metodologisk ansats. Få av dessa rapporter, menar Inspektionen för 

socialförsäkringar (ISF), har dock en utvärderande karaktär och andelen studier som 

undersöker effekterna av Samordningsförbundens insatser är i stort sett obefintlig (ISF 

2011:14). Trots den snabba utvecklingen inom området så konstaterar ISF i sin rapport 

”Stöd för utvärdering av samordningsförbundens insatser” att kunskapen om effekterna av 

samverkan när det gäller arbetslivsinriktad rehabilitering är starkt begränsad (a.a.).  

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har gjort en genomgång av 94 rapporter om 

fyrpartssamverkan (ISF 2010:2). Nedan kommer de teman som i huvudsak identifierats 

av författarna att redovisas. De granskade rapporternas innehåll har av ISF kategoriserats 

utifrån ett individperspektiv, ett samverkansperspektiv och ett organisationsperspektiv. 

Avsnittet innehåller också fakta från den uppföljning av effekter som Stadskontoret 

(2008) gjorde 2008. 

Individperspektiv 

Utifrån ett individperspektiv, så beskriver ISF (2010:2) hur Samordningsförbundens 

projektverksamheter ofta utgår från två huvudspår. Det ena spåret är direkt relaterat till 

arbetslinjen, medan det andra huvudspåret följer ett så kallat hälsospår. För personer med 

en fysisk och/eller psykisk ohälsa blir en förbättrad hälsa en nödvändig förutsättning för 

att komma närmare arbetsmarknaden eller studier. Många projekt har därför syftat till att 

arbeta med hälsofrämjade insatser, samt att försöka stärka deltagarnas självförtroende, 

självkänsla och motivation. De framgångsfaktorer som lyfts upp i de granskade 

rapporterna när det kommer till hälsospåret handlar om att kunna ge tillräckligt med tid 

för varje individ, att deltagaren får ett bra bemötande från samverkansteamet och att 

aktörerna har rätt kompetens för uppgiften.  

När det gäller de reella förutsättningarna för att komma i egenförsörjning så kopplas detta 

till graden av motivation hos deltagarna. Författarna menar att ungefär hälften av de 

deltagare som har hög motivation når någon form av egenförsörjning efter att ha 

genomgått ett rehabiliteringsprogram som inkluderar coachning/stöd (ISF 2010:2). I de 

projekt där många deltagare har besvärats av en svår psykisk ohälsa vid programstart, så 

uppskattas dock andelen personer som uppnår egenförsörjning enbart till 5-10 %. 

Stadskontoret (2008) betonar i en av sina slutrapporter att deltagarna i Finsam är en 

                                                                                                                                                                                              

dit alla medel för rehabilitering kommer att samordnas (pressmeddelande från Socialdepartementet 2011- 
09-16). 
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heterogen grupp, där förekomsten av sjukskrivning, arbetsförmåga och 

arbetslivserfarenhet varierar. Återgång i arbete hänger därför sannolikt ihop med 

deltagarens tidigare position på arbetsmarknaden. Ju närmare arbetsmarknaden en person 

var innan deltagande i Finsam, ju större var också sannolikheten att återgå till arbete efter 

projektdeltagandet. Det förblir dock oklart om Finsam- insatser har en högre grad av 

effektivitet än traditionella rehabiliteringsmetoder (a.a.). 

De vinster som deltagare själva beskriver efter att ha deltagit i Finsam- projekt, 

sammanfattas av ISF som en ökad upplevelse av delaktighet och att vara i ett 

sammanhang, ökat hopp, självförtroende och motivation. Erfarenheterna av deltagande i 

projektverksamheterna har också inneburit en ökad upplevelse av valfrihet och högre 

livskvalitet (ISF 2010:2, s.38). Dock framgår det inte tydligt huruvida 

projektverksamheten har inverkat på deltagarnas reella chanser att närma sig 

arbetsmarknaden.  

I Stadskontorets (2008) uppföljning av Finsam- deltagare så beskrivs förutom deltagarnas 

helhetsintryck och upplevelse av projektverksamheterna också hälsorelaterade effekter 

samt ökad arbetsförmåga till följd av projektverksamheterna. Bland de personer som 

ingick i Stadskontorets uppföljning så angav cirka 25 % av de svarande att den fysiska 

hälsan hade förbättrats efter deltagande i Finsam. 46 % av deltagarna uppgav att den 

psykiska hälsan hade förbättrats mycket eller i hög grad. För de som hade målet att 

förbättra sin hälsa var resultatet ännu högre, 54 %. Personer med 

arbetsmarknadsproblem, främst ungdomar och personer med invandrarbakgrund, samt 

personer med ekonomiska problem uppgav till exempel i mindre utsträckning att den 

psykiska hälsa hade förbättrats (Stadskontoret 2008, s.43). Resultaten bör därför ses i 

relation till mål som var uppsatta för deltagaren vid projektstart, och där procentsatserna 

varierar när deltagarna kategoriseras in i undergrupper.  

När det kommer till en upplevd ökad arbetsförmåga så anger 36 % av deltagarna i 

Stadskontorets (2008) uppföljning att deras arbetsförmåga har förbättrats, en andel som 

Stadskontoret anser vara anmärkningsvärt låg. De personer som besvärades av en fysisk 

eller psykisk ohälsa och som hade deltagit i arbetsträning hade lägre sannolikhet att 

befinna sig på arbetsmarknaden jämfört med de personer som deltog i Finsam på grund 

av ekonomiska eller arbetsmarknadsrelaterade problem. Stadskontoret uppmärksammar 

också att projekttidens längd och intensiteten i insatserna spelar roll för huruvida 

deltagarna upplever en ökad arbetsförmåga. Ju längre tid en deltagare deltagit i projekten 

och ju mer intensiva insatserna varit, desto mer ökade arbetsförmågan hos de tillfrågade 

(a.a.). 
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Samverkansperspektiv 

Ur ett samverkansperspektiv så sammanfattas och beskrivs både positiva och negativa 

upplevelser av samverkan som arbetsmetod i de rapporter som ISF granskat (ISF 2010:2). 

Positiva upplevelser av samverkan kopplas till samordning eller samarbete på 

handläggarnivå vilket i efterhand har skapat förutsättningar för ett gemensamt lärande. 

Detta anses ha genererat positiva förändringar i värderingar och skapat ett gemensamt 

synsätt för de olika aktörerna. Det gemensamma synsättet har dels innefattat en samsyn 

och förståelse kring de olika regelverken och handläggarnas arbetssituation, men också en 

helhetssyn kring deltagarnas sammansatta problematik. En viktig faktor för en 

framgångsrik samverkan uppges i rapporten också vara när Samordningsförbunden satsar 

på uthållighet och kontinuitet i verksamheten.  

Framgångsfaktorer 

De arbetssätt som verkar vara mest fungerande i de granskade Finsam-projekten är de 

som tar hänsyn till den enskildes behov, motivationsgrad, kompetensnivå och 

förändringsvilja (ISF 2010:2). ISF uppmärksammar här en skillnad mellan 

arbetscoacherna och handläggarna, där de senare i högre utsträckning tvingas ta hänsyn 

till den egna myndighetens regelverk, medan arbetscoacherna sägs kunna arbeta mer 

individanpassat. I de fall som handläggare och arbetscoacher har arbetat mot ett 

gemensamt mål, så beskrivs också att deltagarnas handlingsutrymme ha ökat. Detta har i 

sin tur ökat deltagarnas kreativitet och engagemang. 

Vikten av att projekten får tid att utveckla sina arbetsformer utan krav på för snabba 

resultat betonas också som en nödvändighet i flera av de undersökta rapporterna enligt 

ISF (2010:2). Att cheferna på respektive myndighet stödjer samverkan är också ett viktigt 

inslag för en framgångsrik samverkan, samt att samverkansteamen präglas av stabilitet i 

sin personalsammansättning, men samtidigt är inställda på ständig förändring och 

förbättring. I de fall som samverkan varit lyckad, så beskrivs också att 

rundgångsproblematiken har upphört. 

Hinder för samverkan 

De svårigheter och negativa upplevelser som har rapporteras i de lokala utvärderingarna 

och uppföljningarna av Samordningsförbundens verksamheter består enligt ISF (2010:2) 

av svårigheterna i att kombinera en individanpassad rehabilitering med de mer 

traditionella rehabiliteringsformer som finns inom respektive myndighets ordinarie utbud. 
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I de fall som projekten inte nått rätt målgrupp, om det varit resursbrist eller om 

personalen inte har fungerat i arbetsgruppen så har Samordningsförbunden inte kommit 

till rätta med rundgångsproblematiken. Handläggare har i de granskade studierna också 

beskrivit hur de kan känna sig splittrade mellan sitt ordinarie arbete och det arbete som 

utförs inom ramen för Samordningsförbunden.  

För få deltagare i projekten, tröghet i samordningen mellan projekten och mottagande 

myndigheter eller att utredningar inte tas på allvar framhävs också som hinder för 

samverkan. Svårigheterna med att föra över och implementera projektverksamheterna till 

ordinarie verksamheter på grund av finansieringsfrågan uppmärksammas också i 

rapporterna (ISF 2010:2). 

Organisationsperspektiv 

När de granskade utvärderingarna har utgått från ett organisationsperspektiv så menar 

Inspektionen för socialförsäkringar (2010:2) att resultaten visar att goda organisatoriska 

förutsättningar på de överordnade nivåerna (styrelse, beredningsgrupp, ansvarig 

tjänsteman, utvärderarens anmärkn.) bidrar till att skapa goda förutsättningar för de andra 

underliggande nivåerna (handläggargrupp och rehabsamordnare, utvärderarens 

anmärkn.). Ett fungerande Samordningsförbund kräver därmed ett bra samarbete mellan 

huvudmännen i Samordningsförbundet. Samverkan blir också beroende av vilken typ av 

ledarskap som bedrivs. Att det finns en funktion som agerar som brobyggare och förebild 

(ansvarig tjänsteman, utvärderarens anmärkn.) beskrivs också som en förutsättning för att 

arbetet i nästkommande nivå ska kunna utvecklas (a.a.).  

Huruvida handläggarna upplever stöd från sina egna chefer eller inte, sägs också påverka 

handläggarnas engagemang, vilket i sin tur kan påverka i vilken grad projekten etableras i 

den egna organisationen. Här ses det som viktigt att cheferna på respektive myndighet 

stödjer representanterna i handläggargrupperna. När hinder och brister uppstår i 

samverkan så beror detta ofta på brister på den överordnade nivån eller på nivån under. 

Exempel kring det senare fallet, menar ISF, kan utgöras av chefer som är negativa till 

samverkan, skeptiska handläggare eller bristande samverkan mellan arbetscoacher och 

handläggargrupper (ISF 2010:2). 

Grundläggande utgångspunkter som förståelse, ett gemensamt språk, en gemensam 

värdegrund och ömsesidig tillit nämns också som viktiga för att skapa gynnsamma 

organisatoriska förhållanden (ISF 2010:2). 

Att kunna arbeta i en gemensam lokal anges också som en viktig faktor för en lyckad 

samverkan (ISF 2010:2). Den gemensamma lokalens betydelse diskuteras i de granskade 
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rapporterna främst utifrån deltagarnas perspektiv, då deltagarna kan komma dit och träffa 

hela handläggargruppen i samma rum och också få information vid samma tillfälle. 

Gemensamma lokaler förenklar därmed för deltagaren och anses minska 

rundgångsproblematiken, men anses också öka rättssäkerheten för deltagaren. 

I en sammanställning av Danermark och Kullberg (1999, s. 59) så återkommer flera av de 

ovan beskrivna samverkansfaktorerna. Författarnas sammanfattande bild av hämmande 

och gynnande faktorer för samverkan anges dock på följande sätt: 

 

 

Faktorer som hämmar samverkan: 
• Vagt formulerade mål 
• Olika kunskapstraditioner och 

professionella mål 
• Olika ekonomiska intressen 
• Skilda organisatoriska strukturer 
• Oklar ansvarsfördelning 
• Asymmetrisk relation mellan de 

samverkande 
• Skild etisk praxis 
• Dålig samordning 
• Hög personalomsättning 
• Stor arbetsbelastning 

 
(Figur 2. Sammanfattning av hämmande och 
gynnande faktorer vid samverkan (Danermark & 
Kullberg 1999). 
 
 
 
 
 

Faktorer som gynnar samverkan: 
• Verksamheterna är organiserade i 

gemensamma distrikt 
• Huvudmannaskap- och funktionsgränser 

har bestämts på ett lämpligt sätt 
• Verksamheterna är samlokaliserade till ett 

gemensamt hus 
• Den administrativa och politiska ledningen 

och finansieringen av verksamheten är 
samordnade 

• Att samarbetet innefattar alla nivåer i de 
organisationer som skall samverka 

• Att man lyckas åstadkomma ett lagarbete 
vilket alla berörda organisationer är 
involverade i 

• Att gemensamma utvecklingsprojekt bedrivs 
• Att gemensam fortbildning bedrivs för all 

personal 
• Att ekonomiska stimulanser erhålls eller att 

en tvingande lagstiftning föreligger
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3. Utvärderingens genomförande och metod  

Följande kapitel beskriver utvärderingens karaktär samt hur det datamaterial som har 

samlats in har hanterats, såväl innan som under kodning och analys. Avsnittet redogör 

också för de etiska överväganden som har gjorts under arbetets gång samt innehåller 

reflektioner kring utvärderingens giltighet, tillförlitlighet och relevans. 

 

Att utvärdera 

 

Att utvärdera beskrivs i litteraturen som att systematiskt samla in kunskap om till exempel 

en verksamhet för att kunna säga något om hur den verksamheten fungerar. En 

utvärdering består därmed av en värderingsdel men också en kunskapsdel (Eriksson & 

Karlsson 1998, i Eriksson 2006). Värderingen av en verksamhet kopplas samman med 

vissa kriterier, i regel utifrån verksamhetens uppsatta mål (a.a.) men kriterierna kan också 

hämtas ur den praxis och de teorier som finns inom det verksamhetsområde som ska 

värderas (Karlsson Vestman 2011). Genom att beskriva och granska en verksamhet kan 

man ta tillvara på de aspekter som har fungerat bra, och fortsättningsvis kunna undvika 

det som har fungerat mindre bra (ISF 2011:14). En utvärdering i traditionell mening görs 

också alltid i efterhand, och resultatet ska syfta till att vara användbart för framtida beslut 

(Vedung 1998, i Eriksson 2006). Samverkansstrukturen är dock permanent och i 

skrivande stund så bedrivs Projekt Unga vuxna/rehab fortfarande i projektform, medan 

Projekt Övergång gymnasiesärskolan - arbetsliv avslutade sin finansiering från 

Samordningsförbundet den 31 augusti 2011. För denna utvärderings syfte så används 

Karlsson Vestmans (2011) definition av begreppet utvärdering: 

 

 ”en verksamhet för att göra en systematisk beskrivning och bedömning av en pågående eller 
avslutad intervention eller aktivitet. Bedömningen ska ligga till grund för en bedömning 
relaterat till redovisade kriterier. Syftet är att presentera ett utlåtande om vad 
utvärderingsobjektet har för inneboende kvaliteter (meriter) och nytta (värde) för omvärlden 
(…)”. (Karlsson Vestman 2011, s.25) 
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Vilken typ av utvärdering är det här? 

För att besvara utvärderingens frågeställningar så har dess design en kvalitativ och 

processinriktad karaktär (Eriksson & Karlsson 2008). Genom att använda kvalitativa 

metoder så kan man få en djupare kunskap om personers upplevelser och erfarenheter av 

en process eller ett fenomen (Kvale 1997). I det här fallet åsyftas de utsagor som 

beskriver organisatoriska processer och de erfarenheter som gjorts inom Arvika/Eda 

Samordningsförbund. Kvalitativa omdömen från den verksamma professionen och från 

deltagarna i projekten står i centrum och utgör ett viktigt underlag för att bedöma 

kvaliteten på det arbete som utförs (Eriksson & Karlsson 2008, Karlsson Vestman 2011).  

Det sätt som Samordningsförbundet värderas på, kommer att följa ett kvalitativt 

resonemang, där styrkor och svagheter i det sätt som Samordningsförbundets organiserar 

sin verksamhet utgör en grund för värdering. Måluppfyllelse diskuteras i utvärderingen, 

utifrån projektverksamheternas måluppfyllelse och Samordningsförbundets övergripande 

verksamhetsmål, men värderingen baseras på huruvida Samordningsförbundet som 

struktur uppnår sina intentioner. Värderingen kommer att sammanfattas och motiveras 

mot bakgrund av Samordningsförbundets struktur, organisering och arbetsmetoder samt 

projektens insatser i relation till deltagarnas situation och problematik.  

 

Datainsamling  

Det material som samlats in som underlag för utvärderingen består främst av kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer. I det inledande skedet av utvärderingen så syftade 

intervjuerna i första hand till att få en bild av Samordningsförbundet och dess olika 

aktörer. Insamlandet av material kan ses som en ackumulativ process, där utvärderaren 

successivt får en större helhetsbild av - och kunskap om - den verksamhet som 

utvärderas (jfr med ex. vis Karlsson Vestmans (2011, s.93) resonemang om look- think –

act – reflection). Genom detta möjliggörs också att i ett senare skede ringa in de specifika 

teman och områden som blir relevanta för att besvara utvärderingens syfte. De frågor 

som ställts har därför under tidens gång utvecklats utifrån relativt generella 

frågeställningar och teman till att beröra de specifika situationer och problemställningar 

som varit aktuella i Arvika/Eda Samordningsförbund och dess projektverksamheter.  
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Intervjuer med personal och aktörer inom Samordningsförbundet 

Gruppintervjuer har gjorts med respektive grupp inom organisationen: 

styrelserepresentanterna för sig, beredningsgruppen för sig, Eda handläggargrupp för sig 

och Arvika handläggargrupp för sig. Inledningsvis så var den ansvariga tjänstemannen 

behjälplig i kontakten med de olika grupperna och hjälpte till att boka tid för intervju. 

Efterhand så bokades intervjuer av utvärderaren själv. Enskilda intervjuer har gjorts med 

ansvarig tjänsteman, rehabsamordnare, projektägarna och ett fåtal handläggare. Flera av 

dessa har intervjuats vid flera tillfällen. Urvalet av enskilda handläggare som intervjuats 

har gjorts på basis av gruppintervjuerna, där vissa personer bedömts kunna ge fördjupade 

svar kring vissa frågeställningar på grund av sina erfarenheter inom 

Samordningsförbundet. Datainsamlingen har på så sätt fokuserat på de personer som har 

befunnit sig i projektverksamheternas centrum (jfr Eriksson 2006). Diskussioner med de 

utvärderare som 2011 gjorde en kartläggning av målgrupp fördes också inledningsvis i 

utvärderingsarbetet (Malmeström & Itcheva 2011). Intervjuerna har genomförts endera 

på informanternas kontor eller i lokaler på informantens arbetsplats. Några intervjuer har 

också genomförts på Arvika kommunhus eller Försäkringskassans konferenslokaler samt 

vid Arvika Bibliotek. Alla intervjuer har spelats in på diktafon och transkriberats 

ordagrant. I gruppintervjuerna så har ett visst bortfall förekommit i intervjuer med Arvika 

handläggargrupp och första intervjun med styrelsen.  

 

Att vara på plats 

Utvärderaren har befunnit sig i projektverksamheterna under fem heldagar, för att få en 

större inblick i verksamheten och det arbete som utförs av rehabsamordnarna. Under de 

dagarna har utvärderaren deltagit i olika möten som inkluderar rehabsamordnare och 

deltagare, till exempel vid möten som avser skuldsanering, trepartsmöte med 

Försäkringskassan, möten som avser arbetsrehabilitering på AME- enheterna. Dessutom 

har besök gjorts på praktikplatser och studiebesök på en Folkhögskola. Utvärderaren har 

också deltagit i Friskvårdsaktiviteter som Yoga samt genom att vara på plats fått 

möjligheter till mer informella samtal med deltagare och annan personal som har befunnit 

sig på arbetsmarknadsenheterna. Minnesanteckningar har löpande förts under tiden, både 

under intervjuer och successivt under dagarna. Den skriftliga information som har varit 

tillgänglig om Arvika/Eda Samordningsförbund har samlats in i samband med intervjuer 

och besök i verksamheterna, då de inte gjorts tillgängliga på annat sätt. Styrelseprotokoll 

har hämtats från Samordningsförbundets hemsida, i den mån de har lagts ut på webben. 

Rehabsamordnarna har också varit behjälpliga i att skriva ut, sammanfatta och förklara 
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den statistik som förts sedan januari 2009 respektive januari 2011 kring inskrivna 

deltagare i projekten. 

 

Intervjuer med deltagare i projekt Unga vuxna/rehab 

När det kommer till kontakten med deltagare i projekten så skickades 50 st. brev ut i 

februari månad 2011 med hjälp av rehabsamordnarna i Arvika, till 37 inskrivna deltagare, 

samt 13 avslutade deltagare som rehabsamordnarna fortfarande hade kontaktuppgifter 

till. Breven innehöll information om utvärderingen och en förfrågan om deltagande. 

Endast två personer svarade på den skriftliga förfrågan, varav ett svar ledde till intervju. 

Den låga svarsfrekvensen gjorde att rehabsamordnare blev behjälpliga i att tillfråga sina 

deltagare muntligt om de kunde tänka sig att delta som informanter i utvärderingen. 

Sammanlagt kom nio deltagare att intervjuats i Projekt Unga vuxna/rehab. Kontakten 

med deltagare har alltså i ett första steg förmedlats genom rehabsamordnarna, som frågat 

deltagarna om intresse funnits att delta i utvärderingen. Utvärderaren har inte haft 

möjlighet att få kännedom om - eller tillfråga - deltagare om medverkan, såtillvida att de 

inte tackat ja till att bli intervjuade i kontakt med rehabsamordnarna, eller gett sitt 

samtycke till att utvärderaren fått medverka på möten. Att utvärderaren befunnit sig i 

verksamheterna har underlättat etablerandet av en kontakt med deltagarna, genom att 

deltagarna fått ”ett ansikte” på den som genomfört utvärderingen, samt att intervjuerna 

skett nära i tid från det att förfrågan om deltagande har gjorts. De flesta intervjuer med 

projektdeltagare har genomförts på rehabsamordnarnas kontor eller i 

Arbetsmarknadsenheternas lokaler. Tre intervjuer har genomförts på lokala caféer eller 

matställen. Intervjuerna med deltagare har spelats in på diktafon, lyssnats igenom och 

därefter sammanfattats.  

 

Intervjuer inom Projekt Övergång gymnasiesärskolan – arbetsliv 

Under våren 2011 så fick föreståndaren för FoU Välfärd Värmland en förfrågan från 

projektägaren av projekt Övergång gymnasiesärskolan - arbetsliv huruvida FoU på något 

sätt kunde utvärdera projektet då projektet avslutade sin finansiering hos 

Samordningsförbundet den 31 augusti 2011. Samtidigt gjordes också en länsövergripande 

förundersökning kring behoven av och förutsättningarna till att skapa en 

länsövergripande verksamhet för att hjälpa elever vid gymnasiesärskolan ut i 
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egenförsörjning efter studenten. Kontakter med praktiksamordnaren som arbetade i 

projektet togs av utvärderaren och Samordningsförbundets styrelse tillfrågades om detta 

kunde ingå som del i den utvärdering som pågick vid FoU. Genom detta tillkom alltså 

projektet som del i utvärdering ”på vägen”, dock utan att uppdraget preciserades. Inom 

denna del av utvärderingen så har projektets enda anställda intervjuats enskilt vid tre 

tillfällen. Tre elever vid gymnasiesärskolan har också intervjuats, då tillsammans med den 

anställda. En parintervju har också gjorts med lärare på gymnasiesärskolan i Arvika och 

den anställda. Intervjuerna har tagit plats i gymnasiesärskolans lokaler i Arvika och Eda. 

Som underlag för utvärdering ingår också den statistik och det skriftliga material som 

tillhandahållits av den anställda i projektet. Sammanlagt har sju intervjuer genomförts 

inom ramen för projekt Övergång gymnasiesärskolan – arbetsliv. 

Sammanlagt för hela utvärderingen har ett trettiotal intervjuer gjorts med totalt 12 

deltagare och drygt ett tjugotal verksamma personer inom Samordningsförbundet. 

Intervjuerna har haft en varierande längd, men i genomsnitt pågått mellan 45- och 60 

minuter. Några av intervjuerna med deltagare har varit relativt korta, i några fall ca 20 

minuter, medan andra intervjuer i vissa fall pågått i över 120 minuter. Vissa personer har 

intervjuats vid fler än ett tillfälle. Datainsamlingen har genomförts mellan oktober 2010 

och juni 2011. Det sammanlagda utskrivna materialet omfattar ca 300 sidor text. 

 

Kodning och hantering av datamaterial 

Ljudfilerna har successivt transkriberats, alltså skrivits ut i text under utvärderingsarbetet. 

Merparten av intervjuerna har som tidigare nämnts skrivits ut ordagrant, medan några har 

lyssnats igenom och sammanfattats. Det utskrivna materialet har lästs igenom vid ett 

flertal tillfällen och har därefter strukturerats utifrån en så kallad kvalitativ innehållsanalys 

(Graneheim & Lundman 2004). Kodningen har varit induktiv men riktad utifrån 

utvärderingens frågeställningar. Vid genomläsning av materialet har anteckningar 

systematiskt gjorts i marginalen. De partier i intervjuerna som har ansetts ha relevans för 

utvärderingens syfte har markerats och därefter placerats tillsammans när de belyser 

samma tema. Intervjuer med personal och deltagare har kodats separat från varandra. 

Data från projekt Unga/vuxna och projekt övergång Gymnasiesärskolan/arbete har 

kodats för sig.  Intervjuerna med personer som arbetar inom Samordningsförbundet har 

på detta sätt ordnats utifrån teman som ”historik, målgrupp, arbetsuppgifter, målsättning, 

samverkan, projektens insatser och innehåll, arbetssätt och arbetsmetoder, information 

och kommunikation, organisatoriska förutsättningar och problemområden etc.”. I de fall 

nya teman har uppkommit under genomläsningens gång, så har också det tidigare 
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materialet lästs igenom på nytt för att säkerställa att allt material undersöks i relation till 

de teman som uppkommit i kodningen. När det kommer till temat problemområden, så 

har detta specificerats ytterligare och delats in i flera underkategorier (jfr a.a.). Detta för 

att utsagorna relaterar till olika organisatoriska faktorer på olika nivåer, medan andra 

problemområden har en mer personrelaterad karaktär. De problemområden som angetts 

har också en stor bredd och variation, och berör allt från Försäkringskassans 

övergripande sjukförsäkringssystem till sociala processer som skapar utanförskap. I temat 

problemområden återkommer också kategorier som direkt berör samverkan, 

kommunikation och information samt de insatser som kan erbjudas genom projekten.  

Intervjuerna med deltagare i projekt Unga vuxna/rehab har lyssnats igenom och 

sammanfattats under teman såsom ”bakgrund, orsak till deltagande i Finsam, uppfattning 

om projektet, uppfattning om insatser, erfarenhet av bemötande och stöd, tidigare 

erfarenheter av stödsystemet, framtidsplaner etc.”.  

Intervjuerna med deltagare och praktiksamordnare i projekt Övergång gymnasiesärskolan 

– arbetsliv har skrivits ut i sin helhet och ordnats utifrån de teman som redovisas i 

resultatet. 

Citat har i framställningen av resultatet ibland korrigerats genom att utelämna namn, eller 

uppgifter som kan identifiera personer. Ibland har även tecken som upprepningar, och 

fraser som: ehh, Mmm, men men, ehh jo, men alltså, utelämnats för att öka 

läsvänligheten. I de citat där något har utelämnats så har detta markerats med (…). I de 

fall intervjupersonen har gjort en paus i sin berättelse så har detta markerats med … 

 

Analys av datamaterialet 

Under arbetet med att sortera materialet har analysen tagit sin form, genom att 

utvärderaren fått ett samlat grepp och en helhetsbild över de gemensamma teman som 

uppkommit i intervjuerna, och som också speglat vissa händelser och situationer från 

olika håll. Den sammanfattade kodningen har därefter jämförts med de ursprungliga 

intervjuerna för att se om den helhetsbild som skapats stämmer eller skiljer sig från den 

helhet som ges i intervjuerna (jfr Graneheim & Lundman 2004). Övrigt material som 

minnesanteckningar och dokument från Samordningsförbundet har också använts i 

framskrivningen och tolkning av resultatet. De teman som har varit mest framträdande i 

kodningen har därefter prioriterats beroende på vilken relevans de har i relation till 

frågeställningarna och skrivits fram på ett sammanfattande sätt. Resultatet är tolkat och 

framskrivet mot bakgrund av den sammanställning som gjorts av kunskapsläget i Sverige 
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kring finansiell samordning. Analysen kan därför beskrivas som en abduktiv process då 

den utvecklats genom en pendling mellan datamaterialet och de samverkansfaktorer som 

redovisas i kapitel två (jfr t. ex. Alvesson & Sköldberg 1994). 

 

Etiska överväganden och reflektioner 

Utvärderingen har följt de forskningsetiska krav som ställts av vetenskapsrådet 

(www.codex.vr.se). Dessa krav reglerar nyttjandekravet, informationskravet, 

samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet innebär att insamlat 

datamaterial bara får användas i forskningssyfte. Detta uppfylls i utvärderingen genom att 

det material som samlats in enbart kommer att användas för denna utvärderings syfte. 

Informationskravet innebär att informanten ska få tillräcklig och tydlig information om 

undersökningens syfte och vad informationen kommer användas till. I samband med 

intervjuer så har informanterna i de allra flesta fall getts skriftlig information, 

innehållandes utvärderingens syfte och villkor för deltagande. I några fall så har 

intervjuerna skett under relativt kort varsel, varpå skriftlig information inte har hunnit 

ges. I de fall en person har intervjuats flera gånger har skriftlig information bara getts ut 

vid det första tillfället. Innan intervjuerna startat har utvärderaren gett muntlig 

information om utvärderingens syfte och vad den insamlade informationen kommer att 

användas till. Utvärderaren har också informerat att deltagande är frivilligt och att man 

närsomhelst kan avsluta sitt deltagande fram tills det att utvärderingen publiceras. 

Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att man som informant i utvärderingen är 

anonym. Samtycke om att delta i utvärderingen har inhämtats i samband med 

intervjuerna, endera skriftligt eller muntligt från de personer som deltagit. Det 

transkriberade materialet har anonymiserats och förvarats på ett sätt så att obehöriga inte 

kan få tillgång till det, och ljudfiler har förvarats på en lösenordsskyddad dator.  

De personer som är aktiva inom Arvika/Eda Samordningsförbund är relativt få. Vissa 

personer befinner sig också på positioner som gör dem mer exponerade än de 

informanter som ingår i en grupp. Vid resonemang om exempelvis ansvarig tjänstemans 

eller projektägares funktion så blir det omöjligt att inte hänvisa till den specifika 

positionen, vilket leder till svårigheter när det kommer gäller anonymiteten. För en läsare 

utan kännedom om Arvika/Eda Samordningsförbund kan det verka oproblematiskt, 

medan texten för insatta läsare inte bara relaterar till en yrkesfunktion utan också till en 

specifik person. Kontakten med de deltagare som intervjuats har också förmedlats via 

rehabsamordnarna, vilket gör att deras deltagande i utvärderingen inte förblir anonyma 

för de personer som har förmedlat kontakten.  
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Ovanstående situationer utgör exempel på hur den etiska problematiken ständigt har varit 

närvarande under utvärderingsarbetet. Samtidigt som informanternas utsagor inte får 

förskönas eller fabriceras och rapporten syftar till att belysa de olika aktörernas 

upplevelser och erfarenheter av Samordningsförbundet, så får samtidigt ingen person 

heller riskera att pekas - eller hängas ut. Inte heller får någon person riskera negativa 

konsekvenser efter att rapporten publicerats om han eller hon uttryckt kritiska åsikter 

eller ståndpunkter. Detta har för utvärderarens del inneburit en konstant avvägning 

mellan individskyddet och forskningskravet. Enligt individskyddskravet så ska samhällets 

medlemmar skyddas mot otillbörlig insyn i livsförhållanden. De får heller inte utsättas för 

psykisk eller fysisk skada eller kränkas genom den forskning som bedrivs. 

Forskningskravet å sin sida framhåller det etiska i att lyfta upp förhållanden som kan leda 

till att bland annat öka människors medvetenhet och förbättra människors livsvillkor 

(Vetenskapsrådets etiska regler, s.5). Rapporten har därför skrivits fram på ett sätt som i 

största möjlig mån försöker skydda informanternas integritet, dock utan att göra avkall på 

det innehåll som framkommit under intervjuerna. I vissa fall utelämnas citat och 

innehållet i intervjuerna skrivs istället fram som en berättelse. När så är möjligt citeras 

informanterna, inte utifrån informantens specifika yrkesfunktion, utan i relation till 

grupptillhörighet, ex. vis ”representant, handläggargrupp” eller ”projektdeltagare”. När 

innehållet i citatet relaterar till en specifik roll eller funktion så har utvärderaren gjort en 

avvägning mellan värdet av att skriva fram citatet och den eventuella igenkänning som 

kan förekomma. Den etiska problematiken kring framskrivningen av deras berättelser har 

också diskuterats med flera informanter vid ett flertal tillfällen.  

 

 

Återkoppling 

Under utvärderingens gång så har återkoppling gjorts till styrelsen om hur arbetet 

fortskrider vid två tillfällen, det första tillfället i maj månad och det andra tillfället i 

september 2011. Vid det senare tillfället utgjorde också återkopplingen underlag för en 

gruppintervju med styrelsen. Även en återkoppling till beredningsgruppen gjordes i 

augusti 2011. Dessa möten har för utvärderarens del också inneburit kännedom om den 

aktuella situationen inom Samordningsförbundet som inte framkommit i de intervjuer 

som gjordes under våren 2011, vilket bidrog ytterligare till utvärderarens helhetsbild av 

Samordningsförbundet. 
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Utvärderingens giltighet, tillförlitlighet och relevans 

Genom studiens design och kvalitativa fokus, och utifrån de förutsättningar som den nya 

utvärderingsplanen innebar, så ska utvärderingens giltighet ses i relation till de 

huvudsakliga frågeställningar som efterfrågats och hur väl data och information 

överensstämmer med utvärderingens fokus (Graneheim & Lundman 2004). När det 

kommer till studiens tillförlitlighet så kan detta ses dels i relation till den information som 

samlats in, men också i relation till hur informationen har tolkats och skrivits fram av 

utvärderaren (a.a.). Ambitionen har varit att belysa de teman som är återkommande och 

centrala i informanternas berättelse, i syfte att identifiera centrala erfarenheter och 

specifika problemområden inom Samordningsförbundet. Tillförlitligheten i studiens 

resultat handlar delvis om hur väl de teman som vaskats fram i kodning och analys 

representerar hela datamaterialet. Här har utvärderaren valt att synliggöra citat som anses 

representativa och som väl beskriver de uppmärksammade situationerna (jr Graneheim & 

Lundmans resonemang om credibility).  

Målsättningen har varit att skapa ett underlag som kan bidra till en positiv utveckling av 

Samordningsförbundets kommande arbete (jfr Karlsson Vestman 2011, Utvärderingsplan 

FoU Välfärd Värmland). Utvärderingens relevans ska därför ses i relation till mottagarna 

och hur användbara resultaten blir i ett fortsatt utvecklingsarbete. Utvärderingens 

relevans har enligt litteraturen (a.a.) också att göra med huruvida det går att generalisera 

resultaten från en utvärdering av ett lokalt Samordningsförbund och applicera på andra 

verksamheter. Här har utvärderingens metod presenterats med så stor transparens som 

möjligt för att läsaren ska kunna bedöma tillvägagångssätt och de resultat som lyfts upp. 

Kvalitativa studier är dock alltid en fråga om tolkning, och den verksamhet som 

undersöks befinner sig i en lokal och kulturell kontext som påverkar verksamhetens 

innehåll och aktörer (Graneheim & Lundman 2004). Utvärderaren menar att den 

undersökta samordningsstrukturen är unik i en bemärkelse, medan det å andra sidan finns 

gemensamma faktorer mellan Arvika/Eda Samordningsförbund och tidigare granskade 

samordningsförbund (se kapitel två för en översikt). Erfarenheterna och kunskaperna 

från Arvika/Eda Samordningsförbund bör utifrån ett sådant perspektiv, kunna vara, om 

inte applicerbara dock väl användbara för andra verksamheter, med hänsyn tagen till den 

lokala kontexten och förutsättningarna. 
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4. Arbetet inom Arvika/Eda Samordningsförbund 

Följande kapitel redovisar de teman som framkommit som centrala i informanternas 

berättelser när det kommer till arbetet med- och organiseringen av 

Samordningsförbundet. Innehållet belyser de områden och specifika situationer som 

avser projekt Unga vuxna/rehab. Kapitlet inleds med att ge en bild över hur parterna 

beskriver den målgrupp som är aktuell för projektverksamheten, hur deltagare 

inremitteras i projekten, vilka insatser och aktiviteter som är befintliga samt vilka insatser 

man önskar utveckla. Kapitlet går sedan vidare och belyser utsagor i datamaterialet som 

direkt relaterar till samverkans - och organisationsfrågor, samt ger en sammanfattande 

bild av projekten utifrån deltagarnas perspektiv.  

Målgruppen 

Målgruppen för Finsams insatser beskrivs genomgående av de intervjuade handläggarna 

vara en kategori människor som har kontakt med flera myndigheter och har ett stort 

behov av samordning. Personerna anses ofta ha ett stort behov av kontakt med hälso- 

och sjukvården. Långtidssjukskrivning och långtidsarbetslöshet framkommer som 

grundorsaker till personernas problematik. Många har också erfarenheter av att det stöd 

som erbjudits tidigare från t. ex Arbetsförmedlingen inte har fungerat. De personer som 

blir aktuella för Finsam- projekten beskrivs av handläggargrupperna ofta ha många år av 

misslyckande bakom sig, och har vandrat mellan systemen under lång tid. Erfarenhet av 

missbruk och en socialt präglad problematik framställs också som vanligt förekommande.  

Förutom den kategori människor som befunnit sig i stödsystemen under många år, så 

berättar handläggare och rehabsamordnare att en allt större andel av de personer som 

blivit aktuella i Finsam under de senare åren tillhör en yngre ålderskategori. Merparten av 

dem är födda på 1980- talet. Förändringar i sjukförsäkringssystemet och 

arbetsmarknadsregler, samt ett hårdare samhällsklimat anges som huvudsakliga orsaker 

till att dessa personer har hamnat i en allt mer utsatt situation och därmed har ett större 

behov av stöd. Dessa personer har i regel aldrig kommit in på arbetsmarknaden och deras 

situation kännetecknas ofta av en psykiatrisk problematik. En av rehabsamordnarna ger 

följande beskrivning av deltagarnas situation: 
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De deltagare jag tog över av min föregångare, de var friskare, om jag får säga så. Framförallt 
det psykiska måendet är ju mycket sämre, det är mycket sämre status. Och i princip alla 
remisser jag får, jag ska inte säga alla, men i princip alla, så kommer det med ett önskemål 
från deltagaren att få kontakt med psykiatrin, det efterfrågas av väldigt många. 

De personer som är aktuella i projekten beskrivs alltså överlag vara längre från 

arbetsmarknaden idag jämfört med när projekten startade. Många deltagare anses också 

vara för sjuka för att delta i aktiviteter överhuvudtaget, och fokus för handläggare och 

rehabsamordnare blir i många fall centrerat till basala funktioner och vardagsrutiner. Två 

handläggare ger en bild av de grundläggande behoven hos deltagarna och vad som anses 

mest angeläget att arbeta med i relationen till deltagarna: 

 

Vi lägger ju ner väldigt mycket tid på just det här att få dem till möten, att de ska svara i 
telefon, det mest grundläggande, att de äter, att de duschar, alltså såna här grundläggande 
grejer för att man ska kunna ta nästa steg då, att de kommer på möten, vågar sig ut, så de är 
väldigt långt från arbetsmarknaden. 

Om man ser till de som är inskrivna i projektet, så ser man att ja, de behöver ju ha hjälp med 
väckning, och de behöver ha hjälp med struktur i vardagen liksom, det är ju inte realistiskt att 
tänka arbetsmarknad. Även om det blir en ljusare arbetsmarknad, problemet kvarstår ju ändå. 

 

Det centrala behovet för dessa personer kännetecknas utifrån utsagorna i första hand av 

stöd för att klara vardagen. Deltagarnas behov av samordnande vård- och 

stödfunktioner i kontakten med olika myndigheter blir också mer framträdande i 

handläggarnas och rehabsamordnares utsagor än behovet av rent arbetsrehabiliterande 

insatser. En viss andel av de personer som remitteras in i Finsam anses dock ha en mer 

social problematik och där rehabsamordnarens roll mer är att ”puffa” personen i rätt 

riktning, att få deltagaren att få tilltro till sina egna förmågor och att hamna i sociala 

sammanhang som stärker det egna självförtroendet. 

Inremittering i projekten 

För att en person ska kunna remitteras in i Finsam- projektet, så krävs det att alla resurser 

hos respektive myndigheter är uttömda. Detta innebär att alla insatser hos alla parter ska 

vara prövade och att inga åtgärder hittills har lyckats. Personen får heller inte ha ett 

pågående missbruk för att kunna skrivas in i Finsam. 

Många handläggare upplever sig dock bakbundna av kriterier att alla resurser ska vara 

uttömda innan inremittering till Finsam blir möjlig. En handläggare menar till och med 
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att ett sådant kriterium i praktiken är orimligt, då myndigheterna skulle stå ganska 

handfallna om allt var prövat. Någon tror att det istället handlar mer om att personen inte 

har fått rätt typ av stöd vid rätt tillfälle. Utgångspunkten för handläggarna är att de ska 

kunna undersöka vilka insatser som har gjorts tidigare, samt att samla in underlag och 

tidigare dokumentation från de olika aktörerna för få en helhetsbild över den enskildes 

situation. Mot bakgrund av denna bild så kan sedan kommande insatser föreslås för den 

enskilde. Handläggargrupperna kan därmed beskrivas som ett forum för att se vilken typ 

av insatser som har varit och kan bli aktuella framåt.  

 

En del har ju inga insatser direkt, utan man vill kartlägga och se om det är en samtalskontakt 
de behöver, eller om det är ett möte med arbetsförmedlingen, så det är ju väldigt 
grundläggande egentligen.  

 

Handläggarna upplever att många personer har ett behov av exempelvis en medicinsk 

eller psykiatrisk utredning innan de kan gå vidare i någon slags rehabilitering, och 

handläggarna upplever att det är lättare att få till utredningar om personerna är inskrivna i 

projektet. Många framhäver behovet av att få mer samlade bedömningar på de personer 

som blir aktuella i handläggargruppen, och har önskemål om att kunna erbjuda ett samlat 

bedömningsteam, för att effektivare kunna utreda de aktuella behoven hos deltagaren när 

de går in i projekten. 

 

Inremitterade deltagare och inremitterande aktörer 

Inremittering i projekten sker genom att handläggargrupperna tar med sig remisser från 

respektive myndighet till mötena. I handläggargruppen diskuteras vad som har gjorts 

innan av de olika myndigheterna, samt vilka insatser eller utredningar som kan vara 

nödvändiga för att en person ska kunna påbörja en rehabilitering. Beslut om inremittering 

i projekten sker efter en gemensam diskussion i handläggargrupperna.  

 

Inremitteringen i projekten ser ut enligt följande, med observation på olika tidsperioder: 
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Tabell 1. Tabellen summerar antalet inskrivna personer i projekten och inremitterande 

aktör: 

 
Arvika 1 januari 2009 - 6 maj 2011  Eda 1 januari - 11 november 2011 
Inremitterande aktör: Antal inskrivna: Antal inskrivna: 
Arbetsförmedlingen  30  15/13 

Socialtjänsten   41  13 

Landstinget    2  - 

Försäkringskassan 20  1 
 
Arvika: totalt antal är 93 st. inskrivningar från samtliga instanser under tidsperioden. Antalet 
remisser som inkommit är dock flera, men har inte lett till inremittering i projektet9. 
Eda: totalt antal är 27 inskrivna personer under den angivna tidsperioden av totalt 29 
inremitterade ärenden.      
 

Eda 

27 personer, varav 15 kvinnor och 12 män var inskrivna i projekt Unga vuxna/rehab 

Eda mellan 1 januari och 11 november 2011 (bilaga 9). 15 personer avslutades under 

samma tidpunkt. Andelen personer som avslutades till arbete var 27 %, andelen som 

avslutades till studier var 20 % och till långtidssjukskrivning gick 7 % (se bilaga 8 för en 

komplett sammanställning). 

 

Arvika 

Den statistik som avser projekt unga Vuxna/rehab Arvika sträcker sig över en längre 

tidsperiod. Mellan 1 januari 2009 och 6 maj 2011 så hade sammanlagt 93 personer varit 

inskrivna i Arvika. Datasystemet hade dock missat några registreringar, varpå statistiken 

redovisar 85 deltagare, inte 93 deltagare. 46 var kvinnor och 39 var män (bilaga 13). 61 

personer avslutades under samma tidsperiod. Arvikas statistik har fler parametrar för 

vilken försörjning deltagarna går över till. Andelen personer som avslutades till 

aktivitetsersättning var 10 %, anställning 2 %, anställning med stöd 10 %, sjukersättning 

3 %, OSA 3 %, LSS 3 % och studier 13 % (se bilaga 12 för en komplett 

sammanställning). 

De flesta deltagarna remitteras alltså in via kommunernas socialtjänst eller 

Arbetsförmedlingen. Inremittering genom Försäkringskassan och Landstinget har 

förekommit i mindre omfattning. 

                                                             

9 Uppgifterna har tagits fram från rehabsamordnarnas egna statistikprogram AMEA 
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Statistiken  

Informanterna, framförallt på handläggar- och rehabnivå, berättar att det inom 

Samordningsförbundet förts många diskussioner, både kring det nationella 

uppföljningssystemet SUS och den lokala statistik som förts inom projekten. Flera 

informanter beskriver svårigheter med de system som använts, särskilt inrapporteringen 

till det nationella uppföljningsregistret för samverkansmedel (SUS). Också på nationell 

nivå har brister och luckor på grund av bristande inrapportering uppmärksammats när 

det kommer till uppföljningsmedlet för samverkansmedel (Stadskontoret 2008). Dessa 

brister anses i sin tur ha att göra med att systemet inte är speciellt användarvänligt, samt 

att heltäckande uppgifter i många fall saknas på de inrapporterade deltagarna.  

Under en tidsperiod fördes statistik inom projektverksamheten i Arvika och Eda i Excel - 

program, något som beskrivs som komplicerat och tidskrävande. Det saknas också 

statistik över deltagarna från vissa tidsperioder. Flera informanter beskriver också att 

diskussionerna kring statistiken många gånger har mynnat ut i frågor om statistikens 

utformning och design, snarare än innehåll och syfte, vilket har upplevts som tids- och 

resurskrävande. Vid tidpunkten för intervjuerna så hade båda projektverksamheterna 

börjat använda kommunernas datasystem AMEA, vilket dock uppfattas som överskådligt, 

brukarvänligt och lätthanterligt. 

Det finns heller inget system för uppföljning av tidigare deltagare, varpå man inte kan 

följa upp eller dra några slutsatser kring huruvida Samordningsförbundets insatser har 

haft långvariga effekter för deltagarnas förmåga till försörjning genom arbete eller 

studier. Därmed kan man inte besvara huruvida måluppfyllelse för hela projekttiden har 

uppnåtts, inte heller utifrån målsättningen att finna en varaktig lösning för deltagaren att 

bli självförsörjande genom arbete eller studier, då komplett statistik saknas och genom 

att kontaktinformation till utskrivna deltagare inte finns. Den statistik som framtagits av 

rehabsamordnarna kring inskrivna deltagare ger dock en bra fingervisning om vad 

deltagarna gått vidare till, dock utan att slutsatser för hela projekttiden eller 

varaktigheten i deltagarnas fortsatta försörjningsmöjligheter kan dras.  

Den statistik som används i utvärderingen anger olika tidsperioder för de olika 

projekten, och använder sig av olika parametrar för att visa avslutande orsak. I Eda nås 

måluppfyllelse för den angivna tidperioden genom att sammanlagt 47 % har avslutats 

till någon form av arbete eller studier. Dock visas ej vilken typ av anställningsform som 

är aktuell för de personer som gått ut i arbete. Om man utgår från intervjumaterialet så 

är det sannolikt att en stor andel av dessa personer har lönebidragsanställningar. I 

Arvika når man under den angivna tidsramen 38 % om man räknar in 

aktivitetsersättning och OSA tillsammans med anställning, anställning med stöd och 

studier. Här indikeras också att andelen deltagare som går ut i reguljärt arbete eller 
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arbete med stöd endast är 12 %. Uppdelningen av avslutsorsaker i Arvika ger därmed 

en bra bild av i vilken mån deltagarna närmat sig den reguljära arbetsmarknaden eller 

inte.  

I intervjuerna beskrivs av flera informanter att frågan om 

självförsörjning/egenförsörjning har diskuterats omgående inom 

Samordningsförbundet, där flera betonar vikten av att olika anställningsformer inte ska 

graderas eller värderas olika. Flera menar också att en återgång till sjukersättning eller 

aktivitetsersättning också kan vara ett ”bra resultat” beroende på individens situation 

och hälsotillstånd. Att redovisa och analysera hur stor andel av deltagarna som faktiskt 

återgår till en reguljär arbetsmarknad eller som får arbete med stöd eller kommunala 

lönebidragsanställningar anses dock av utvärderaren som viktigt i kommande arbete i 

Samordningsförbundet. Dels för att uppdelningen kan spegla de arbetsrehabiliterande 

metoder som används inom projekten men framförallt i vilken utsträckning som 

deltagarna närmat sig den reguljära arbetsmarknaden. Utvärderaren vill också betona 

vikten av att projektverksamheterna ges möjligheter att redovisa resultat i mer 

kvalitativa termer och baserat på individens målsättningar. En sådan resultatredovisning 

kan i högre grad spegla det arbete som de facto utförs i projektverksamheterna när det 

gäller det mer vård- och stödsamordnande arbetet, samt kan också i större utsträckning 

spegla den behovsbild som finns hos deltagarna. 

Inspektionen för socialförsäkringen konstaterar i sin rapport om ”Stöd för utvärdering av 

samordningsförbundens insatser” (2011:14) att mål för samverkansformer generellt behöver 

preciseras, och att de också bör relateras till den målgrupp som är i fokus för 

verksamheten. I Arvika/Eda Samordningsförbunds verksamhetsplan för 2011 så anges 

att insatser inom ramen för projektverksamheten ska planeras utifrån individens behov. 

Målsättningarna inom projekten behöver därmed inte enbart vara knutna till 

försörjningsfrågan utan borde också kunna inbegripa individuella mål som är knutna till 

en social- och psykologiskt inriktad rehabilitering. Individfokuserade mål är också något 

som har efterfrågats av handläggargrupper och rehabsamordnare. I den fortsatta 

diskussionen kring måluppfyllelse i projekten ser utvärderaren därför vinster med att 

Samordningsförbundet ger utrymme för att konstruera målsättningar som i högre grad 

motsvarar de individuella mål som finns hos deltagarna och som också i större 

utsträckning speglar det arbete som utförs i projekten. Oavsett målsättningarnas 

utformning är det dock viktigt att dessa är konkreta och att statistik förs kontinuerligt 

för att effekterna av Samordningsförbundets insatser ska kunna undersökas framåt. 
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Annat förfarande vid inremittering önskas 

Rehabsamordnarna i Arvika berättar att de efterfrågat ett annat förfaringssätt vid 

inremittering i projekten, där önskemålet är att det ska finnas en deadline för inlämning 

av remisser. Rehabsamordnarna önskar också att myndigheterna i större utsträckning ska 

ta del av varandras information innan handläggarmötena, för att mer grundade beslut ska 

kunna tas kring deltagarna. Bakgrunden till önskemålet är att beslut om inremittering ofta 

tas vid sittande bord, då handläggarna sägs sakna tid att förbereda sina ärenden innan 

mötena. Rehabsamordnarna har ibland också mottagit remisser som direkt saknar 

anknytning till en arbetsrehabilitering, t.ex. att behovet hos den enskilde har varit stöd av 

hemtjänst i kommunens vård- och omsorgsförvaltning. Ibland har uppdraget handlat om 

att samla in underlag för att deltagaren ska kunna få en ansökan om personlig assistans 

beviljad. Konsekvensen av det nuvarande förfarandet blir enligt rehabsamordnarna att 

deltagares faktiska situation ibland skiljer sig markant mot de underlag som skickas till 

rehabsamordnarna. Detta har lett till att kriterierna för inremittering i Finsam har 

upplevts som otydliga och godtyckliga. Rehabsamordnarna ger exempel för att förtydliga 

problematiken: 

 

Jag fick en kille, där det stod att hans största problem var eksem, men egentligen var han 
kraftigt utvecklingsstöd, så det blir ju inte rätt förutsättningar när vi får dem, eller om inte 
handläggaren vet så pass mycket om personen att, ja, man funderar ju, över grunden till att 
det kommer en remiss till oss. 

Vi får ju en remiss, men oftast så är du ju inte riktigt… jag fick en häromdagen, en man som 
de har prövat jättemycket, som har försörjningsstöd, som varit i myndigheterna sen 80- talet, 
och så står det att hans problem med alkohol slutade på 80- talet. Men när jag ringer hans 
handläggare så säger hon att han inte har varit nykter en dag sen 80- talet (…) Men om hon 
vet att han har ett pågående missbruk, och så slipper det igenom ändå, ja då undrar man ju 
hur de tänker. 

 

Förutom att rehabsamordnarna kartlägger individens situation, önskemål och egna 

målsättningar så får rehabsamordnarna också ofta uppdraget att kartlägga vilka insatser 

som har varit aktuella tidigare. Detta är något som rehabsamordnarna menar ska vara 

utrett i handläggargrupperna innan personerna remitteras in i projekten. Och medan 

kartläggningsarbetet slukar tid som man egentligen önskar använda i det direkta arbetet 

med deltagaren så uttrycker å andra sidan en rehabsamordnare att det nästan vore 

önskvärt att enbart arbeta med kartläggning, för att därefter kunna återkoppla de 

uppkomna behoven till handläggargruppen, och att relevant myndighet tar vid efter det. 
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Det vore nästan bättre att inte få något annat uppdrag än kartläggning, och så skulle man 
kunna ta upp det på ett möte med handläggargruppen, att jag ser de här behoven hos 
individen, vilken myndighet kan hjälpa oss med det? (…) För nu gör vi kartläggning och allt 
annat däremellan. 

 

Rehabsamordnarna har också upplevt svårigheter att lämna tillbaks ärenden till 

handläggargruppen när det egna uppdraget är slutfört och återgång i arbete eller studier 

inte är aktuellt.  

 

Vi gör väldigt mycket jobb uppåt, sen vill ingen ta över Svarte Petter, ingen myndighet vill ta 
sista ansvaret. 

 

Svårigheterna ligger dels i huruvida rätt myndighet är villig att ta över ansvaret för 

individen, men det kan också i vissa fall vara svårt att avbryta samarbetet med deltagaren 

när en process och relation har etablerats, trots att det visar sig att personens behov inte 

främst rör sig om en arbetsrehabilitering.  

 

Jag håller på och hjälper NN att göra en ansökan om personlig assistans. Det är inte 
arbetsrehabilitering för fem öre va, men jag känner att jag inte kan lämna den stenen ovänd. 

 

Ovanstående stycke har gett en inblick i hur inremitteringen i projekten kan gå till, samt 

berört den statistik som förs inom projekten. Avsnittet har också visat några av de 

orsaker som ligger till grund för att ett annat förfarande vid inremittering i projekten 

efterfrågades under våren 2011. Vi lämnar nu själva momentet för inskrivning i projektet 

och går vidare till en beskrivning av de insatser som kan erbjudas inom Finsam. 

 

Vad kan erbjudas inom projekten? 

Både i Eda och i Arvika så är rehabsamordnarna lokaliserade vid kommunens 

arbetsmarknadsenheter. Förutom kontakten med rehabsamordnarna som erbjuder ett 

personligt stöd så kan rehabsamordnarna beskrivas ha en kartläggande funktion åt 

handläggargrupperna och en samordnande funktion för individen. Deltagarna kan 

genom projekten också erbjudas en neuropsykologisk utredning hos Psykologenheten i 
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Karlstad. Den neuropsykologiska utredningen ligger egentligen inom ramen för 

Landstingets ordinarie uppdrag, men då väntetiderna för utredning är långa så köper 

Samordningsförbundet in utredningar för att deltagarna ska få snabbare möjligheter att 

bli utredda för eventuella neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  

Daglig sysselsättning i form av praktikplats kan erbjudas via AME- verksamheterna och 

rehabsamordnarna kan hjälpa till att ordna med praktikplatser hos privata aktörer som 

exempelvis vid Charlottenbergs köpcentrum. Enligt flera informanter så köps platser på 

Edas arbetsmarknadsenhet av Finsam, medan man i Arvika sägs använda sig av 

kommunens arbetsmarknadsenhet utan kostnad när en sådan placering avses lämplig. I 

Arvika använder man sig vid behov också av arbetsmarknadsenhetens 

praktiksamordning, och kan också få arbetsförmågebedömningar gjorda på 

Jobbcentrum. Även Lernia - utbildningar kan erbjudas inom ramen för projektet, något 

som verkar vara mer förekommande i Eda än Arvika. En av rehabsamordnarna menar 

att detta kan ha att göra med skillnader i problembild och hälsostatus hos deltagarna, 

och där merparten av deltagarna i Arvika utifrån utsagorna uppfattas ha en sämre 

hälsostatus.  

Projektverksamheterna har också köpt in friskvårdsprojekt från lokala aktörer där 

träning och hälsoundersökningar har ingått. När det kommer till det utbud av aktiviteter 

som erbjuds inom ramen för projektet så beskriver handläggargrupperna vid tidpunkten 

för intervjuerna att de upplever sig vara i en fas där uppbyggnaden av meningsfulla 

aktiviteter för deltagarna och införandet av nya arbetssätt inte riktigt kommit igång. 

 

Det vi försöker få till stånd, det är ju ett någorlunda strukturerat program, att vi möter 
deltagarna där de är, och gradvis lyfter upp dem. Och där är ju frågan vad vi ska ha för 
aktiviteter inom projektet och om vi måste ändra inriktningen när de är tyngre (…) ska de 
vara fler dessutom, då blir det ju också lite andra villkor. Då måste det ju vara mycket mer 
gruppverksamhet. 

 

I de förslag som har utarbetats av handläggargrupperna så utgår man från en slags 

behovs- och utvecklingstrappa där de grundläggande basala och sociala behoven 

beskrivs som en nödvändig bas för att senare kunna gå vidare mot studier eller arbete. 

De huvudsakliga punkterna och kedjan i rehabiliteringen är följande: 
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1. Kartläggning - motivation och erfarenheter  
2. Social träning - trygghet, bli sedd, bryta ensamheten 
3. Fysik, hygien, mat och sömn 
4. Pröva nytt - att praktiskt prova nya miljöer, studier 
5. Träning i arbete och arbetsförmågebedömning 
6. Praktik 
7. Arbete (Text hämtad från skrivelse av handläggargrupperna) 

 

 

Samtidigt som målgruppen beskrivs ha en alltmer komplex problematik och ett större 

vårdbehov, så beskriver också rehabsamordnare att det blir allt svårare att finna 

praktikplatser till deltagarna. De kommunala praktikplatserna tillsätts i konkurrens med 

den ordinarie AME- verksamheten och kontaktnäten med privata aktörer som kan 

erbjuda praktikplatser beskrivs som inte tillräckligt upparbetade. Andra 

arbetsrehabiliterande projekt kan också utgöra konkurrenter om potentiella och 

framtida praktikplatser hos privata aktörer och arbetsgivare. 

Huruvida man ska testa deltagarens arbetsförmåga på en kommunal praktikplats i ett 

första skede eller istället ta reda på vilka behov och målsättningar individen har beskrivs 

också ha varit föremål för konflikt inom Samordningsförbundet. En rehabsamordnare 

beskriver dessa skillnader i synsätt på följande vis: 

 

Jag tittar först på individen och deras behov, och sen går ut och jobbar utefter det, och då 
behöver det ju inte vara en kommunal praktikplats (…) och där har det också varit kritik att 
”ja, men börja med att sätta ut de på en praktikplats och se hur de jobbar”, men jag är inte 
där. Jag tycker att vi måste börja att med att se vad det är individen verkligen behöver för att 
nå sina mål, som vi sätter tillsammans med individen, och det har det också varit kritik emot, 
att vi inte ska jobba så. Men det är lite olika, en del tycker att det är jättebra också. 

 

Individen i centrum är ett förhållningssätt och en utgångspunkt i det arbete som bedrivs 

inom Samordningsförbundet. Intentionen är att arbetet inte ska styras av 

Samordningsförbundets mål eller enskilda myndigheters regelverk utan att den 

individuelles behov ska styra vilka insatser som ges. En av grundtankarna med 

projektverksamheten är att man också ska finna och utveckla nya rehabiliteringsformer 

och att pröva metoder som går utanför de arbetsmetoder som används i den traditionella 

verksamheten. Tanken om att gå ifrån traditionella arbetsformer för att prova nya sätt att 

arbeta på verkar utifrån intervjumaterialet vara starkt förankrad hos många av de olika 
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aktörerna i Samordningsförbundet. I det arbete som utförs av rehabsamordnarna så blir 

vikten och betydelsen av ett individcentrerat arbetssätt ännu mer tydligt. Dock verkar det 

som att denna tanke har haft svårare att få genomslag i praktiken.  

Att initiera nya aktiviteter och projekt 

Genomgående i intervjuer med handläggare och rehabsamordnare så framkommer 

behovet av att skapa och utöka utbudet av meningsfulla och utvecklande aktiviteter för 

deltagarna. Informanterna belyser olika faktorer till att denna ambition är svår att 

förverkliga. I den sammanfattande bilden av datamaterialet identifieras de huvudsakliga 

svårigheterna som:  

 

• ett glapp mellan individens faktiska behov och de insatser som kan erbjudas 
• skilda synsätt kring vilka metoder/arbetssätt som ska användas 
• svårigheter för handläggargrupperna att få gehör för sina idéer hos lokala chefer 

och hos styrelsen 
• missförstånd kring ärendegången när medel för nya aktiviteter söks 
• kortsiktiga tidsperspektiv i verksamhetsplaneringen 
• bristande kontinuitet i personalsammansättningen 
• tidsbrist och hög arbetsbelastning hos handläggare och rehabsamordnare 
• brist på mandat och handlingsutrymme i handläggargrupperna 

 

Traditionell arbetsrehabilitering kontra nytänkande 

Det finns en stor samstämmighet bland handläggargrupperna att det är rätt målgrupp 

som Samordningsförbundets projektverksamheter unga vuxna/rehab riktar sig till, utifrån 

de behov som finns hos individerna. Detta är också något som lyfts upp i en tidigare 

kartläggning av målgruppen för Finsam- insatser (Malmeström & Itcheva 2011). Många 

intervjuade upplever dock att de insatser som i dagsläget finns inte är tillräckligt attraktiva 

för att locka deltagare till projekten och inte heller överensstämmer med de behov som 

deltagarna har. Det påtalas till exempel av Styrelsen att förändringar i den nya 

sjukförsäkringsreformen och genom arbetslivsintroduktionen (ALI) har gjort att 

målgruppen för främst Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan förändrats betydligt 

mot när projektverksamheten unga Vuxna/rehab startade. Detta har lett till att en annan 

kategori människor har blivit aktuella i sammanhanget än tidigare. Styrelsen uttrycker att 

de behov som finns hos framförallt Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens kunder 
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i dagsläget därför inte överensstämmer med det utbud som projekten kan erbjuda. Detta 

är något som också avspeglas i statistiken över vilka myndigheter som remitterar personer 

till projekten. Innehållet i projektverksamheterna kan utifrån de förändrade regelverken 

därför tolkas som ett uppdrag som numer ligger inom Arbetsförmedlingens ordinarie 

uppdrag.  

Både representanter för handläggargrupper, beredningsgrupp och styrelse betonar i 

intervjuerna att det är av vikt att verksamheten utformas på ett sätt som överensstämmer 

med de behov som finns hos deltagarna. Styrelsen betonar att det är av vikt att skapa en 

flexibel verksamhet som är känslig och lyhörd inför de behov som finns hos 

kommuninvånarna. Förväntningarna från styrelsen att projekten utvecklar nya sätt att 

arbeta på istället för de traditionella blir också tydliga i datamaterialet: 

 

Vi förväntar oss att man gör något som är annorlunda, och gör man då på traditionellt sätt, 
då tror jag att det blir de här missförstånden hela tiden.  

 

Risken, menar en representant i styrelsen, är att projekten med dess nuvarande inriktning 

riskerar att bli en förlängd arbetsförmedling, vilket är en verksamhet som ska tillgodoses 

av ordinarie myndigheter. Att använda traditionella arbetsrehabiliterande metoder kan 

också leda till att möjligheterna att utarbeta nya metoder och arbetssätt går förlorade.  

Huruvida projekten ska köpa in externa tjänster från andra aktörer och projektplatser på 

AME- enheterna har också varit föremål för diskussioner inom Samordningsförbundet. I 

handläggargrupperna finns en generell kritik mot att Finsam- pengar används för att 

finansiera vad som beskrivs som en traditionell arbetsmarknadsrehabilitering. Detta blir 

framförallt påtagligt i relation till en av projektverksamheterna. En handläggare betonar: 

 

Det är ju inte det som vi vill använda pengarna till, AME finns ju redan, de ska inte ta betalt. 
Vi vill ju använda de pengarna till annat. 

 

Vem som ska ta betalt för sina tjänster och inte är också en faktor som diskuteras i 

relation till de neuropsykologiska utredningar som köps in. Det påtalas i intervjuer att 

Samordningsförbundet har fått muntligt påbackning av revisionen angående de 

neuropsykologiska utredningar som finansieras av Samordningsförbundet. 

Diskussionerna har också rört hur aktörerna ska förhålla sig till de externa tjänster som 

köps in av privata aktörer, exempelvis Hälsokompaniet. Kostnadseffektiva resonemang 

har där utgjort ett skäl, enligt en informant, till att projekten valt att köpa in externa 
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tjänster, då dessa har blivit billigare än om insatserna skulle ha getts inom de ordinarie 

verksamheternas regi, i form av personal, lokaler, redskap och material etc. Den 

huvudsakliga diskussionen sägs alltså ha rört sig kring hur Samordningsförbundet ska 

förhålla sig till externa tjänster och till insatser som ligger inom de ordinarie 

verksamheterna. 

 

Vi har ett avtal med landstinget där vi betalar för neuropsykiatriska utredningar, som Finsam 
får betala för. Däremot tar inte vi ut något för arbetsförmågebedömning på jobbcenter för 
Finsam efter som det anses ligga under det ordinarie. Där är vi ju inte riktigt konsekventa kan 
jag tycka. 

 

De neuropsykologiska utredningarna diskuteras också av flera informanter i relation till 

projektverksamheternas ursprungliga funktion och målsättning om arbetsrehabilitering. 

Här blir de ordinarie verksamheternas huvudsakliga ansvarsområden återigen centrala. I 

nedanstående citat så synliggörs förskjutningen i projektens innehåll, men informanten 

problematiserar också de ordinarie verksamheternas kapacitet att klara av sina ordinarie 

uppgifter. 

 

Jag tycker att det är lite synd att det blivit, att man skrivs in i Samordningsförbundet för att 
man ska få en NP- utredning, eller för att man ska få hjälp att hitta en läkare. Det tycker jag 
inte är Samordningsförbundets uppgifter. Det finns en verksamhet som ska klara av det, men 
som uppenbarligen inte gör det idag, så det kanske är därför vi hamnat där. Alltså, fokus från 
början var ju att hitta rätt försörjning. Men man kanske är så pass sjuk, och måste få en NP- 
utredning och en diagnos för att komma vidare. 

 

Flera informanter påtalar också den bristande kontinuiteten bland läkarna i 

primärvården, vilket anses försvåra en medicinsk rehabilitering för projektens deltagare. 

Problematiken speglas också i handläggargruppernas och rehabsamordnarnas utsagor, 

där handläggarna ofta påtalar behovet av medicinska och psykiatriska utredningar för 

att komma vidare i sitt arbete. Arbetsrehabiliterande insatser blir enligt handläggarna 

också beroende av hur läkare skriver sina sjukintyg. 

Omgivningsfaktorer som vårdcentralernas bristande läkartillgång samt öppenpsykiatrins 

resurser och organisering blir viktiga för att förstå den förändrade behovsbilden hos de 

personer som blir aktuella för Samordningsförbundets insatser. En otillgänglig hälso- och 

sjukvård blir också viktig att lyfta upp för att förstå den arbetstyngd som många beskriver 

finns inom projekten. En tolkning är att projektverksamheterna på många sätt får bära 

och ta ansvar för de behov som egentligen ska tillgodoses inom ordinarie verksamheter. 
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Det ska vara skillnad 

Ett stort antal av de personer som är deltagare i Finsam- projekten beskrivs ha en tidigare 

historia på AME- enheterna och där den arbetsträning som erbjudits inte har fungerat för 

individen. Förutom det stora behov av samordning som uppmärksammas hos de 

individer som inremitteras till Finsam så påtalar handläggargrupperna och 

rehabsamordnare att man bör pröva metoder som går utanför de ordinarie 

verksamheternas traditionella arbetssätt och som i större utsträckning utgår från 

individens behov och förutsättningar. 

 

Det ska vara en skillnad, och det är det inte riktigt idag. För du skrivs in i Finsam som ja, det 
är det här pappret. De samtycker till nått som de inte riktigt vet vad det är, och så får du en 
coach, men annars så händer det inte så mycket mer. Du är på samma dagliga aktivitet, och 
du går hos samma läkare, och du knaprar samma mediciner och det händer liksom inte så 
mycket annorlunda, förutom att du kan få lite mer hjälp runtomkring så. Och det är ju det vi 
vill få till, att det ska vara en skillnad. 

 

I Eda, så verkar Finsam- aktiviteterna vara kopplade till Arbetsmarknadsenhetens 

traditionella verksamhet i hög utsträckning och arbetslinjen blir mer framträdande i den 

bild som ges av handläggare och rehabsamordnare. I Arvika verkar istället en så kallad 

hälsolinje ha ett större fokus, där arbetet kring deltagarna i stor utsträckning fokuserar på 

den psykosociala hälsan och på att utgöra en stöttande och samordnande funktion för 

individen. Dessa skillnader är också något som noteras av utvärderaren vid besök i 

verksamheterna. Ett individcentrerat arbetssätt verkar i Arvika också ha ett starkt mandat 

hos projektägaren utifrån datamaterialet. Vikten av att kunna erbjuda aktiviteter som 

finns ute i lokalsamhället, där deltagarna kan känna sig som alla andra, ses som en viktig 

del i en social rehabilitering10. I Eda fördes liknande diskussioner, men i relation till de 

externa praktikplatser som finns. 

I diskussionerna om metodutveckling så påtalas i flera intervjuer ofta skillnaden mellan 

arbetssätt i de olika kommunernas projektverksamheter. Alternativa synsätt kring insatser 

och metoder beskrivs ha hamnat i konflikt med de synsätt som förespråkar en mer 

traditionellt arbetsrehabiliterande verksamhet. I handläggargrupperna beskrivs också hur 

                                                             
10 Flera diskussioner om utanförskap och stigma förekom i mötet mellan rehabsamordnare och utvärderare. Vid ett 
besök på hälsokompaniet där vi deltog i ett yogapass med några deltagare, så betonade rehabsamordnaren på vägen 
tillbaks till kontoret vikten av att deltagaren erbjöds aktiviteter som inte stämplade dem som ”i åtgärd”, utan som 
gör att de vågar delta- och att de känner sig stärka av att göra saker i ett ”vanligt” sammanhang” 
(Minnesanteckning). 
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man har försökt att initiera nya aktiviteter för deltagarna men upplever svårigheter i att få 

gehör för sina idéer från Samordningsförbundets ledningsstruktur. I intervjuer med 

handläggare förekommer beskrivningar där enskilda handläggare beskriver hur de 

diskuterat de bristande möjligheterna att starta nya aktiviteter med sina närmaste chefer, 

men utan att få respons. Flera personer beskriver hur de också upplevt sig direkt 

motarbetade när det kommer till att försöka initiera nya förslag om arbetssätt. I 

intervjuerna framkommer också berättelser där handläggare beskrivs ha fått repressalier 

från sin närmaste chef i samband med att handläggargruppen gjorde en skrivelse om 

förslag av nya aktiviteter i samband med en studieresa till Göteborg. En handläggare 

beskriver situationen:  

 

Både Arvika och Eda handläggargrupp (…) vi tyckte väl att det var ganska självklart efter den 
här studieresan (…) att vi då redovisade det här tillbaks, så vi bokade en tid när vi träffades i 
handläggargrupperna och skrev lite önskemål och så, och det var då NN åkte in till chefen 
(…) Vi hade en massa idéer och ville göra så mycket, men det föll inte riktigt väl ut, och då 
gick NN chef på ganska hårt, och det är ju ganska befängt när tanken är att vi ska utveckla 
nya saker. (…) och det var ju bara en informell skrivelse för att (letar efter brevet). Här har 
jag det. Ja, vi pratade om neutral placering och att vi skulle kunna träffas, hela 
handläggargrupperna och kunna jobba med metodfrågor, och att vi ville ha tydligare 
målgrupper och beslutsprocesser och sånt, ja det är ju alltså två år sen. Vi pratade lite mer om 
gemensamt förhållningssätt och remisser och lite annat. Och det här lämnade vi då in, för att 
vi ville att de skulle gå igenom och komma med lite feedback på det här som vi skrev, men 
det blev locket på. Det är konstigt, vi kom ju bara med… ja, förslag. 

 

Att det finns ett glapp mellan handläggargruppernas ambitioner att utveckla insatserna 

runt deltagarna och den beslutande nivån bekräftas också i andra utsagor. Medan 

handläggargrupperna beskriver hur de försökt initiera förslag för att skapa strukturerade 

behandlingsprogram och att initiera nya aktiviteter inom ramen för Finsam- projekten, 

påtalas i intervjuer med representanter för styrelse och beredningsgrupp istället bristen på 

inkommande förslag som orsak till att nya aktiviteter inte har initieras i särskilt stor 

utsträckning. 

 

I de andra förbunden så får vi förslag på idéer i betydligt större omfattning än vad vi får här. 
Vart tar de idéerna vägen, alltså, vem lägger sordin på, var tar det stopp i organisationen? 
Alltså, vi är ju inte deras närmaste chefer, någon av oss. (Styrelseledamot) 

Jag upplever inte att vi har haft så många konkreta förslag att ta ställning till (…) Får vi bara 
upp ärendet till beredningsgruppen, så tycker jag att beredningsgruppen är vidsynt och tar 
allvarligt på det handläggargruppen säger. (Representant, Beredningsgruppen). 
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Ett problem kring de förslag som bereds till styrelsen sägs ha varit att förslag har skickats 

fram och tillbaka mellan styrelse, beredningsgrupp, projektägare och handläggargrupper. 

Detta har lett till att beslut kring föreslagna aktiviteter har dragit ut på tiden. I den första 

intervjun med dåvarande styrelse beskrivs också glappet mellan handläggargruppernas 

ambitioner och de förväntningar på underlag som finns hos styrelsen.  

 

Vi som politiker förväntar oss ju ett färdigt underlag som vi kan ta ställning till, och det som 
istället kommer till oss ibland blir istället presenterat som en ja… käck idé. Hur ska vi kunna 
ta ställning till det om vi inte också har ett underlag? 

 

Hur ansökningar om medel till nya aktiviteter inom projekten ska framställas anges också 

som en av förklaringarna till att det tar lång tid innan handläggargrupper och projekten 

får respons och beslut från ledningsstrukturen. Här har det bland annat rått en osäkerhet 

huruvida handläggargrupperna eller projektägarna ska stå som sökande i projektförslagen. 

Det har också förekommit osäkerhet hos representanter i handläggargrupperna kring var 

nya projektidéer ska förankras, det vill säga om de i första hand ska gå till projektägare 

eller till upp till beredningsgruppen för beredning till styrelsen. En handläggare berättar: 

 

Vi har en massa idéer, men vet inte var vi ska göra av dem.  

 

Styrelsen menar i sin tur att förslag om förändringar i första hand ska kommuniceras till 

den egna organisationen och projektägarna, eller via ansvarig tjänsteman som ska ta upp 

förslagen i beredningsorganet. En styrelserepresentant förtydligar: 

 

Den man kan kommunicera med i första hand, det är ju den egna organisationen (…) Vi har 
ju lämnat hela ansvaret till Arvika och Eda kommun. Punkt. Om de nu vill göra förändringar 
mellan förhållandet lön och externa tjänster, helt okej, för de har fått en väldigt stor och yvig 
ram. Och det borde ju vara så att om deltagarantalet minskar, så kan jag skära ner på 
lönekostnader, och då kan jag gå ut och köpa mer externa tjänster. Det förväntar vi oss ju, att 
det ligger inom det ansvar som uppdragstagarna fått. Det kan de (handläggarna) inte gå till 
oss och fråga om utan det borde de ha en dialog med kommunerna om. Och om kommunen 
säger, nja, vi behöver nog gå tillbaks till styrelsen för att diskutera om vi är rätt ute, behöver 
vi skriva om vårt avtal, ändra målgrupp eller ändra syftet, vi vill äska mer medel, alltså det är 
en diskussion mellan styrelsen och Arvika och Eda kommun. 

 

Förutom de beskrivna svårigheterna i att veta var nya idéer ska förankras så menar flera 

av informanterna att verksamheten därför inte har utvecklats i den riktning man hade 
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hoppats. Parallellt med ambitionerna att skapa meningsfulla aktiviteter för deltagarna så 

finns också tanken att finna fungerande arbetssätt som senare ska implementeras i 

ordinarie verksamhet.  

Implementering? 

Frågan om implementering har lyfts på olika sätt av de intervjuade informanterna. Några 

intervjuade anser att en implementering av projektverksamheten är önskvärd för att 

frigöra ekonomiska medel och genom detta utveckla nya projekt. En informant menar att 

implementeringsfrågan blir problematisk då detta förutsätter ekonomiska resurser hos 

ordinarie verksamhet, något som informanten upplever saknas mot bakgrund av en 

överlag ansträngd kommunal ekonomi: 

 

Men sen är det ju ett annat problem i det här om man pratar ekonomi, därför det finns ju 
trots allt en baktanke med detta projekt, det är ju att när projektet har gått ett antal år i 
Finsam och satt sig och detta är ett bra projekt och funkar, då ska det implementeras i 
verksamheten, och då får vi problem, för då får vi inga ytterligare pengar. Så vi kan inte 
implementera det i verksamheten, för då måste vi få ytterligare resurser i kommunkassan, och 
det finns inte. 

 

 

Andra perspektiv som lyfts fram är i vilken organisation som en implementering skulle 

vara aktuell, och där andra aktörer, inte bara de kommunala skulle kunna vara lämpade. 

Förutsättningarna för en implementering av projektverksamheterna under tiden för 

intervjuerna problematiseras också utifrån de organisatoriska förutsättningarna. En 

representant bland handläggargrupperna menar att en implementering förutsätter en 

utvecklad modell, något som informanten upplevs saknas under tidpunkten för intervjun:  

 

Om det får tid att sätta sig ordentligt, och det har det inte fått nu, för det har varit väldigt 
förändrade förutsättningar. Jag tror att det, man pratar om att det här ska implementeras i 
ordinarie verksamhet, och hur, vi har ju inte funnit någon modell ännu riktigt, som jag tycker, 
eller vi jobbar ju på det givetvis, men det blir lite förändrade förutsättningar titt som tätt, och 
då hinner det ju inte arbeta in sig i respektive organisation.  

 

Förutom skillnaderna i synsätt kring metoder och svårigheterna i att veta var nya initiativ 

ska förankras så upplever många att svårigheterna också bottnar i personalomsättningar 

både hos rehabsamordnarna och på handläggarnivå, vilket ofta stoppar upp processen 

eller gör att den ändrar riktning. Flera beskriver också att de organisatoriska 
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förutsättningarna ändras. Det finns heller inga tydliga former eller forum för handläggare 

och rehabsamordnare i Arvika och Eda att träffas för att gemensamt metodutveckla. En 

hög arbetsbelastning, tidsbrist och att handläggare upplever ett begränsat mandat och 

handlingsutrymme när det kommer till utvecklingsarbete framträder som de främsta 

orsakerna i det samlade intervjumaterialet. 

Sammanfattning  

Att utveckla ett arbetssätt som skiljer sig från de traditionella formerna för 

arbetsrehabilitering framställs som önskvärt och i intervjumaterialet framträder en bild av 

att handläggargrupperna och rehabsamordnare har en stark strävan åt detta håll. 

Framförallt uttrycks en önskan om att i större utsträckning kunna erbjuda deltagarna i 

projekten insatser som bättre motsvarar deltagarnas behov. Vid en jämförelse av de olika 

aktörerna i datamaterialet så blir det tydligt att ambitionerna om att skapa och utveckla en 

verksamhet som tar tillvara på nya tankesätt och som tillgodoser de behov som finns hos 

de enskilda individerna också återfinns i Beredningsgrupp och Styrelse. Men trots de 

gemensamma intentionerna på Samordningsförbundets olika nivåer så ger det samlade 

intervjumaterialet en bild av att detta har varit svårt att förverkliga. Informanterna belyser 

flera olika faktorer som tillsammans skapar en bild av var svårigheterna har varit mest 

framträdande. Behovet av att skapa förutsättningar för metodutveckling, både när det 

gäller handläggarnas och rehabsamordnarnas arbete, men framförallt på en strukturell 

nivå i organisationen framträder som en nödvändighet för att i större utsträckning möta 

de behov som anses finnas hos deltagarna i projekten. För att detta ska kunna 

möjliggöras, så krävs det för det första att parterna får tid och förutsättningar för att 

träffas och arbeta med frågorna. Men framförallt blir det nödvändigt att styrelse och 

lokala chefer möjliggör ett sådant förfarande genom att förankra och skapa legitimitet för 

ett sådant arbetssätt högre upp i organisationen (jfr ISF 2010:2, Danermark 2004). 
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Vad gör rehabsamordnarna? 

 

Följande stycke syftar till att ge en inblick i det arbete som utförs av rehabsamordnarna. 

Avsnittet bygger i huvudsak på intervjuer med rehabsamordnarna men också på de 

minnesanteckningar som utvärderaren fört vid besök i verksamheterna. Två av 

rehabsamordnarna har också skrivit ner listor över sina huvudsakliga arbetsuppgifter samt 

vad de upplever som de största skillnaderna mellan det formella uppdraget och deras 

faktiska arbetsuppgifter. 

 

Olika arbetskulturer, olika fokus 

 

Vid en jämförelse av de båda projektverksamheterna så framstår de, som tidigare nämnts, 

vara präglade av relativt skilda arbetskulturer. Projektverksamheten i Eda uppfattas ha ett 

större fokus på arbetslinjen, medan projektverksamheten i Arvika uppfattas ha ett större 

fokus på hälsolinjen. Inledningsvis i projektstarten så skedde enligt flera informanter ett 

större samarbete mellan de två projekten, där Arvikas rehabsamordnare under en tid 

också arbetade i Eda under projekt Rehab. Edas rehabsamordnare hade också i ett tidigt 

skede handledning tillsammans med Arvikas rehabsamordnare, men detta avtog efter tid. 

Under tiden för intervjuerna så förekom enligt en rehabsamordnare ingen handledning 

alls. Att samarbetet mellan projektverksamheten i Arvika och Eda avbröts beskrivs främst 

ha handlat om meningsskiljaktigheter mellan rehabsamordnare och projektägare när det 

kom till vilka arbetssätt som skulle användas.  

 

Eda 

 

Arbetet i Eda uppfattas av utvärderaren i stor utsträckning vara präglad av den 

traditionella kulturen som finns vid arbetsmarknadsenheten, och arbetet med deltagarna 

sker genom vad som kan beskrivas som ett trappstegstänkande. Rehabsamordnaren 

beskriver också arbetet som ganska lika de ordinarie arbetsuppgifterna på 

Arbetsmarknadsenheten, med den skillnaden att det finns mer tid att jobba med 

deltagaren i projektet. Det blir också möjligt att få en djupare helhetssyn kring deltagarnas 

problematik och behov. En vanlig gång för deltagarna i projekten är att först prövas inne 

på AME- verksamheten för att rehabsamordnaren ska få en bild av deltagarens 

arbetsförmåga och förutsättningar att följa en tidsbunden struktur. Att deltagaren visar 

förmåga att anpassa sig till tider, regler och att kunna se långsiktigt anses vara gynnande 

faktorer för att komma vidare i arbetsrehabiliteringen. Samtidigt så leder deltagarnas 
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problematik ofta till svårigheter med just detta. Om tiden på AME- enheten fungerar så 

kan det bli aktuellt med en extern praktik eller med en utbildningsplats på Lernia. Både 

kommunala och privata praktikplatser finns. När det kommer till praktikplatser hos 

privata näringsidkare, så ska beslut om detta enligt rehabsamordnaren tas av 

Arbetsförmedlingen. Att få deltagaren i någon form av sysselsättning har hög prioritet. 

Till rehabsamordnarens främsta uppgifter hör att skapa och ordna praktikplatser, att 

hjälpa människor till utbildning samt att hjälpa deltagaren att finna olika sätt att kunna 

uppbära försörjning i form av exempelvis aktivitetsersättning eller 

lönebidragsanställningar. Den samordnande funktionen i relation till myndigheter blir 

också framträdande i utvärderarens samtal med rehabsamordnaren.  

 

Arvika 

 

I Arvika verkar rehabsamordnarnas arbete primärt ha ett större fokus på individens 

psykosociala hälsa och situation. Trots att rehabsamordnarnas lokaler finns belägna i 

arbetsmarknadsenhetens lokaler så verkar projektet också ha en mer fristående ställning i 

relation till den ordinarie verksamheten. Det samordnande arbetet som utförs runt 

individen uppfattas av utvärderaren ha en vård- och stödsamordnande karaktär, för att i 

ett senare skede möjliggöra att personen går ut i någon form av sysselsättning. En stor 

andel av arbetstiden beskrivs också gå åt till att bistå deltagaren i kontakter med 

myndigheter, att ansöka om stöd och ekonomisk ersättning, samt att överklaga beslut 

från de olika myndigheterna. Att arbeta med metoder och arbetssätt som 

överensstämmer med individens behov och som fokuserar på att deltagaren ska träna sig 

på att vara i ”vanliga” miljöer betonas i hög utsträckning av rehabsamordnarna. 

Diskussionen om att starta näringslivspooler med privata näringsidkare finns på 

arbetsmarknadsenheten. En av rehabsamordnarna betonar att ambitionen med deras 

arbete är att sträva efter att deltagarna ska ”ut mot livet och inte in mot 

arbetsmarknadsenheten”.  

 

 

Rehabsamordnarna 

 

Rehabsamordnarna var vid tiden för utvärderingen tre till antalet, två män och en kvinna. 

Anställningstiden var varierande. Personalen hade vid tiden för utvärderarens besök i 

projekten, alltså under våren 2011 varit anställda ca 4 månader, ca 1, 6 år och 2, 5 år. En 

rehabsamordnare arbetade tidigare inom kommunens arbetsrehabilitering och har 

dessförinnan arbetat inom psykiatrin under många år. Personen har bland annat en KBT- 

utbildning och är utbildad i Supported Employment. En rehabsamordnare har en 
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psykiatriutbildning och tidigare arbetserfarenheter från bevaknings- och 

ordningsbranschen samt utbildning i Supported Employment. En rehabsamordnare har 

tidigare arbetat med praktiksamordning på kommunens arbetsmarknadsenhet. 

Att lösa de grundläggande förutsättningarna 

 

I verksamhetsberättelsen för 2007/2008 står att den initierande parten är ansvarig för 

deltagarens försörjning under projekttiden. Detta verkar dock ha ändrats under 

projekttiden, eller saknar aktualitet i praktiken, då såväl handläggare som 

rehabsamordnare beskriver att individens ekonomiska förutsättningar ofta ändras under 

tiden som deltagarna deltar i projektverksamheten. Förhållandevis mycket tid ägnas 

därför i början av projekttiden åt att försöka upprätthålla individernas nuvarande 

försörjning. I relation till deltagarnas ekonomiska situation så diskuteras också de 

arbetsrehabiliterande målen, där rehabsamordnarna menar att en avsevärd tid kan gå åt 

till att försöka ordna med deltagarnas försörjning innan det blir möjligt att gå vidare. En 

rehabsamordnare berättar: 

 

Det är ju så att gruppen som kommer har ju ingen försörjning, ja försörjning av nån sort har 
de ju, men den är väldigt gungig, de vet ju inte om de får ha kvar aktivitetsstödet, 
sjukersättning, aktivitetsersättning och sånt här och det blir ju också, att deras fokus inte blir 
motivation till arbete eller studier, som våran uppgift är, utan hur ska jag överleva dagen? 

 

Att deltagarnas ekonomiska situation ofta är otrygg leder i sin tur till att 

rehabsamordnarna många gånger får ägna mycket tid åt att lösa de akuta ekonomiska 

frågorna, snarare än att arbeta långsiktigt med att stärka individens förutsättningar för 

egenförsörjning. 

 

Det kanske går ett halvår till att lösa ekonomin, med överklagningar och läkarbesök och allt 
vad det är, och sen så, ja nu har jag ett halvår på mig att utreda och att få ut de i studier eller 
jobb.  

 

Vid en sammanställning av de arbetsuppgifter som rehabsamordnarna beskriver i 

intervjuerna, så framträder en bild av det vardagliga arbetet som i stor utsträckning 

kännetecknas av att försöka upprätthålla deltagarens vardagliga funktion och ekonomi, 
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samt att samordna kontakterna och insatserna med andra myndigheter, framförallt med 

hälso- och sjukvården. Nedanstående sammanställning baseras på de beskrivningar som 

två av rehabsamordnarna har nedtecknat skriftligt: 

 

 

Kartläggning 

- individens situation 
- läsa in och jämföra 

utredningar/journaler 
Deltagarmöten: 

- schemalägger möten 
- påminner om möten 
- ordnar tre- och fyrpartsmöten 
- uppföljning av möten 
- hembesök 

Kontakter och samtal  

- myndigheter 
- anhöriga  (föräldrar och partner) 

Söka ekonomisk ersättning och överklaga avslag 
om ersättning: 

- aktivitetsersättning 
- sjukersättning, 
- sjukpenning 
- försörjningsstöd 
- studiemedel 

Ansöka om: 

- stöd via LSS, god man/förvaltare   

Kontakt med vårdgivare (somatisk, psykiatrisk, 
tandvård) 

-  rådgivning 
- tidsbokning 
- följa med på besök och utredningar 
- skriva egenremisser till psykiatri, 

habilitering och NP- utredningar 
Rådgivning: 

- ekonomisk 
- studierådgivning 
- bistå med tolkning och ifyllning av 

blanketter 
motivationshöjande samtal 
social träning 
hjälp med baskunskaper som mathållning, 
hygien, medicinering, betala räkningar 
drogtester 
anordna och följa upp praktikplatser 
samverka med LSS och daglig verksamhet 
stöd i att skriva personliga brev och CV 
söka jobb 
 

- skuldsanering 
- inskrivning studier/CSN 

   

(figur 3. Sammanfattning av rehabsamordnarnas huvudsakliga arbetsuppgifter.) 

 

Utvärderaren uppfattar att rehabsamordnarna många gånger slits mellan de 

organisatoriska målsättningarna och deltagarnas faktiska situation och behov. Konflikten 

verkar uppstå när det arbete som görs, inte relaterar direkt till en konkret 

arbetsrehabilitering, utan utgår från primära och akuta behov hos deltagarna. Denna 

situation leder till att rehabsamordnarna många gånger verkar uppleva en hög 

ansvarsbörda och en tung arbetsbelastning. Stödet från kollegor på AME- verksamheten 

eller från projektägare beskrivs vara en stärkande faktor, men avsaknaden av handledning 

tas upp som en orsak till att rehabsamordnarna kan uppleva arbetet som både ensamt och 

betungande. Var gränserna går för det egna uppdraget upplevs också som vagt då 

rehabsamordnarna inte uppfattar att det finns några skriftliga arbetsbeskrivningar som 



 

51 

 

tydligt beskriver uppdraget. Dessa reflektioner blir mer framträdande hos 

rehabsamordnarna i Arvika, men även i Eda framkommer funderingar om gränserna 

mellan det egna uppdraget och de ordinarie myndigheternas ansvar för de enskilda 

individerna. En rehabsamordnare menar att det ofta också finns orimliga förväntningar 

och föreställningar hos andra aktörer om vilka resurser som finns att tillgå inom 

projektens ramar. Att rehabsamordnarna lägger stor möda och tid på ansökningar och 

överklagningar av beslut, samt hjälper deltagarna i akuta situationer överensstämmer inte 

alltid heller med de förväntningar som finns i handläggargrupperna: 

 

Och när jag påpekar för handläggargruppen, att det är ju det här jag sysslar med, jag gör om 
ansökningar, jag överklagar ansökningar och hjälper människor att få kontakt med psyk, jag 
kör de i bil till akuten, till psykiatrin i Karlstad när de mår dåligt, ja men då säger de att ”du 
ska ju jobba med folk ut mot sysselsättning, ska du verkligen jobba med det här?” Ja, men om 
inte jag gör det då, vem ska då göra det? Ska jag lämna tillbaka dem till er? Men då säger de 
”Nej nej, det går ju inte.” 

 

Kraven från andra aktörer om att arbetet ska ge snabba och tydliga resultat ställs här i 

relation till deltagarnas individuella processer och situationer. I relationen och 

kommunikationen med deltagaren kan det ibland också uppstå förväntningar som blir 

svåra att uppfylla. En rehabsamordnare berättar om att deltagarna ibland har svårt att 

förstå vilka organisatoriska processer och beslut som ibland ska till för att olika typer av 

insatser ska bli möjliga. När en planering och beslut tagits i handläggargruppen om hur 

man ska gå vidare med till exempel försörjningsfrågor, så kan planeringen stupa på att 

Försäkringskassan ger avslag på ansökan om sjukersättning eller 

aktivitetsstöd/aktivitetsersättning. Det är inte ovanligt att deltagarens frustration då har 

riktats mot rehabsamordnaren. I samtalen med rehabsamordnarna så framkommer 

beskrivningar på deltagare som också har höga förväntningar på snabba resultat men där 

långdragna beslutsprocesser gör att deltagarna tappar motivationen. Ibland, menar en 

rehabsamordnare, kan det också vara svårt att få deltagaren medveten om sambandet 

mellan de egna prestationerna och en gynnsam utveckling. 

Förutom att de grundläggande förutsättningarna och behoven hos deltagaren måste vara 

uppfyllda så framträder tillit och relationsarbete som de viktigaste komponenterna i 

rehabsamordnarnas arbete med deltagarna. 

 

För att kunna jobba mot något mål med personen så måste vi ju se till att det finns mat, att 
det finns boende, att det finns såna… alltså, de grundläggande bitarna finns ju oftast inte när 
de kommer till oss. Dem som har det grundläggande, ja där kan man ju jobba på en helt 
annan nivå… och tilliten också, vi jobbar mycket med tillit, att de överhuvudtaget ska ha en 
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tillit till mig som person, att jag inte är en myndighet, utan att jag är en hjälp för personen, att 
jag är till för dig liksom. Det tar sin tid innan de förlitar sig på en. 

 

När det kommer till att successivt stärka den enskildes funktionsförmåga så påtalar en 

rehabsamordnare vikten av att förstå att människors förändringsprocesser tar tid. Att 

skapa en allians och en tillitsfull relation lyfts också upp som en essentiell och nödvändig 

faktor för att påbörja ett samarbete med individen, vilket in sin tur tar tid. 

Rehabsamordnarna ger under intervjuerna flera exempel på personer vars liv har ordnat 

sig till det bättre, både när det kommer till livskvalitet och egenförsörjning. Förutom att 

individerna har arbetat intensivt med sina egna processer så har det också krävts att de 

yttre förutsättningarna runtomkring individen varit rätt.  Rehabsamordnarna beskriver att 

många av deltagarna kommer från socialt torftiga miljöer, och att mycket av arbetet kan 

handla om att också lära deltagarna att se andra alternativ och att skapa nya vägar. 

 

 

Kortsiktig verksamhetsplanering skapar osäkerhet i projekten 

 

Rehabsamordnarna är projektanställda och medel för projektverksamheten fördelas 

årsvis. Året 2011 var verksamheten planerad endast till augusti, men fick i april 2011 

förlängt till årets slut. Den kortsiktiga tidsramen, menar både rehabsamordnare och 

projektägare, har skapat en osäkerhet i arbetet och försvårat att arbeta långsiktigt. Dels 

menar informanterna, leder de osäkra arbetsvillkoren till omsättning på personal, samt 

skapar svårigheter att planera och utveckla den verksamhet som bedrivs. Förutom att 

kontinuiteten och tryggheten för deltagaren försvinner vid personalbyten så betonar flera 

informanter också att personalen kan påverkas negativt av att den egna plattformen är 

ostabil.  

 

Personalen måste känna trygghet framåt. När man arbetar med den här gruppen, som man i 
alla fall får anse är villrådiga, oroliga, rotlösa och arbetslösa, så måste personalen som arbetar 
med så svåra ärenden få veta vad man har under fötterna. 

Förfarandet antas också påverka inremmiteringen i projekten, då handläggarna inte vet 

huruvida projekten finns kvar inom en viss tidsram, vilket kan leda till osäkerhet huruvida 

potentiella deltagare ska förelås till projekten eller inte.  

 

Är det någon idé att motivera deltagare om man inte vet om projekten finns kvar? 
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Ovissheten och personalomsättningen sägs också ha skapat turbulens hos deltagarna i 

Eda, som enligt en handläggare gick samman och gjorde en skrivelse om hur de upplevde 

situationen kring personalomsättningen. En önskan från såväl rehabsamordnare, 

handläggargrupper och projektägarna är att skapa en långsiktighet i projektverksamheten, 

dock inte nödvändigtvis med samma projektinnehåll, men för att skapa en ram att 

utvecklas inom. Projekten är dock beroende av att planeras på årsbasis på grund av att de 

ekonomiska resurserna för Samordningsförbunden fördelas varje år. Styrelsen menar 

dock att man kan uttala en viljeriktning för Samordningsförbundets verksamhet, men att 

denna viljeriktning inte kan vara sammankopplad med de medel som ges ut årsvis. 

 

Sammanfattning 

 

Ovanstående avsnitt lyfter fram några skillnader som utvärderaren uppfattar mellan 

projektverksamheterna i Arvika respektive Eda. Finsam i Eda beskrivs ha ett innehåll 

som i stor utsträckning liknar det ordinarie arbetet vid arbetsmarknadsenheten. Utifrån 

utsagorna så beskrivs projektet i Eda ha större fokus på praktiksamordning och placering 

av deltagarna på den lokala arbetsmarknadsenheten, medan rehabsamordnarna i Arvika i 

högre utsträckning har en vård- och stödsamordnande funktion, fokus på deltagarnas 

psykosociala utveckling samt att successivt höja individens funktionsförmåga.  

 

Avsnittet belyser också att en påtagligt stor del av rehabsamordnarnas arbete går ut på att 

stödja deltagaren när det kommer till att upprätthålla basala behov och vardagsfunktioner 

och att successivt hjälpa deltagarna att stärka sin funktionsförmåga, snarare än en ren 

arbetsrehabilitering. En stor del av arbetet sker också ut gentemot andra aktörer, så som 

psykiatri, vårdcentraler och försäkringskassa. Framförallt så bistår rehabsamordnarna 

deltagarna med hjälp vid ansökningar och överklagningar av beslut. Utvärderaren 

uppfattar att arbetet med deltagarna kännetecknas av ett relationsorienterat och 

individfokuserat arbetssätt, och där rehabsamordnarna i största möjliga mån försöker 

tillgodose de individuella behoven framför de organisatoriska målsättningarna. 

Den funktion som rehabsamordnarna har, upplevs av utvärderaren som en viktig 

funktion för deltagaren, framförallt när det gäller att skapa stabilitet i vardagen samt att 

bistå i kontakten med myndigheter.  Utvärderaren uppmärksammar också att det stora 

engagemanget som finns för projektens deltagare, samt brister i det omgivande vård- och 

stödsystemet gör att rehabsamordnarna tar ett stort ansvar för individens situation. Det 

egna stora engagemanget, en upplevd skillnad mellan individens behov och det formella 

uppdraget, samt höga förväntningar hos andra aktörer kring de resurser som finns till 
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hands i projektet gör att det kan vara svårt att veta var gränserna för rehabsamordnarnas 

uppdrag går. För att skapa en trygg arbetssituation för rehabsamordnarna, framhävs av 

informanterna vikten av tryggare anställningsvillkor, samt en tydligare gräns i 

arbetsbeskrivningen gentemot andra aktörer. För att skapa trygghet i projekten så 

efterfrågas också en ökad framförhållning i verksamhetsplaneringen samt möjligheter att 

kunna planera mer långsiktigt. Avsnittet berör också statistiken som förs inom 

Samordningsförbundet, där avsaknaden på uppföljning av deltagarna, samt luckor i den 

lokalt förda statistiken gör att måluppfyllelse för hela projekttiden ej kan undersökas. 

Utvärderingen kommer nu att gå vidare mot att beskriva några centrala teman som 

framkommit i intervjuerna rörande områden som samverkan, samarbete och 

organisatoriska förutsättningar. Därefter kommer en sammanfattande bild ges utifrån de 

intervjuer som har gjorts med deltagare i projekten. 
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Samverkan - möjligheter och svårigheter 

Följande avsnitt kommer att ge en sammanfattande beskrivning av den bild som speglas i 

intervjuerna när det kommer till samarbete, samverkan samt de organisatoriska 

möjligheter och hinder som identifieras inom Samordningsförbundet. Följande text gör 

inte anspråk på att ta upp alla de faktorer som enskilda individer har beskrivit i 

intervjuerna, utan syftar till att ge en övergripande bild av de teman som har visat sig vara 

mest centrala i kodningen av intervjumaterialet. Innehållet redovisas därför utifrån dessa 

teman och inte utifrån grupptillhörighet eller position inom Samordningsförbundet (jfr 

Eriksson och Grönberg Eskel 2005). 

 

Att starta ett förbund - en lång och krokig väg 

 

Sedan starten 2007 så verkar utvecklingen inom Samordningsförbundet ha haft en 

sökande och utforskande karaktär. Utvecklingen beskrivs av en tidigare 

styrelserepresentant som en lång och krokig väg där aktörerna stundtals upplever sig ha 

kört ner i diket. Förutom uppbyggnaden av den formella strukturen och att skapa en 

projektverksamhet, så skulle också en samsyn över både struktur och 

projektverksamheternas innehåll skapas bland olika aktörer, på olika nivåer och vars 

erfarenheter är präglade av olika yrkeskulturer. Flera av styrelserepresentanterna i den 

tidigare styrelsen beskriver hur man under vägen har fått tänka om, omvärdera, ändra 

inriktning och fokus. Ett av de centrala resonemangen i de inledande intervjuerna 

handlade om hur man skulle lyckas att marknadsföra Finsam ut i de egna 

organisationerna. En annan kärnfråga som diskuterades var i vilken omfattning 

Samordningsförbundet skulle kunna arbeta med förebyggande insatser, exempelvis att 

kunna hänvisa personer till rätt myndighet innan de behöver omfattande stöd. 

Utvärderaren tolkar styrelsens diskussioner som att de med tiden utvecklat ett tankesätt 

som gått allt mer från resultat- och målstyrning i projekten till att bli mer lyhörda inför de 

behov som finns generellt i lokalsamhällena, men även när det kommer till de processer 

som finns inom samordningsstrukturen. Att representanter från Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, landstinget och kommunerna genom Samordningsförbundet har getts 

möjlighet att träffas och påbörja ett arbete beskrivs av tidigare Styrelse övervägande som 

positivt och lärorikt, dock inte utan konflikter och konfrontation. En representant från 

den första styrelseintervjun beskriver samordningsstrukturen som en möjlighet för de 

olika parterna att mötas: 
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Vilket utbyte vi får mellan parterna. Det är en intressant resa, där man ändå får sitta runt 
samma bord, och träffa, alltså vi är ju parter som normalt inte träffas så här. Både tjänstmän 
och politiker. Det är en öppning i mångt, att börja ha ett samtal kring de personer som 
snurrar runt hos oss er på olika sätt. Det viktigaste är att vi har satt oss vid samma bord och 
påbörjat ett samarbete. 

 

De olika kulturerna med tillhörande regelverk beskrivs ibland vara orsak till att 

svårigheter uppstår. Bland annat så beskrivs Arbetsförmedlingen i datamaterialet som en 

förhandlingskultur medan landstinget istället upplevs vara i avsaknad av en 

samverkanskultur. Det betonas dock också att de olika kulturerna kan vara berikande och 

kan bidra till ett lärande klimat som i sin tur förbättrar samverkan. I tidigare Styrelse så 

beskrev man klimatet som tillåtande och öppet och där dynamiken och skillnaderna i 

yrkeskulturer beskrevs vara viktiga faktorer för att man har kunnat utvecklas i sin roll 

som styrelse. Denna dynamik anses också ha varit nödvändig för att starta reflektioner 

om hur de olika parterna ska kombinera och hålla isär sin ordinarie yrkesfunktion/roll 

med den roll och position som man har i Samordningsförbundet. Att nya 

arbetskonstellationer tar tid för att etableras och fungera är också något som betonas i 

intervjuerna. Behovet av att skapa tydlighet i det arbete som utförs på de olika nivåerna 

framkommer på flera olika sätt i intervjumaterialet. Att detta är ett arbete som ständigt 

måste underhållas och aktualiseras betonas såväl i den första styrelseintervjun som i 

senare intervjuer med de olika grupperna. Att finna rätt nivå och att hitta rätt i sina roller 

beskrivs i sammanhanget som en utmaning. 

 

Att samarbeta och samverka 

Samarbetet inom de egna grupperna beskrivs övervägande som fungerande på alla nivåer 

i Samordningsförbundet. I handläggargrupperna ser man Finsam som ett viktigt forum 

när det kommer till samordning runt individerna och där handläggargrupperna bidrar till 

att skapa ett bättre kontaktnät mellan organisationerna. Det gemensamma forumet 

upplevs också bidra till en ökad förståelse inför varandras arbete och regelverk. Dock 

efterfrågas bland handläggarna ett ökat samarbete mellan handläggargrupperna: 

 

Jo, vi ville ju gärna få till något, lite mer samarbete, för när vi träffs, så har vi väldigt bra idéer, 

och vi har en väldig samsyn egentligen.  

 

I styrelse och beredningsgrupp kan den bild som ges i intervjuerna sammanfattas som att 

samverkansformen anses vara viktig för- och bidrar till- att skapa en ökad förståelse 
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mellan tjänstemän och politiker. Samordningsförbundet ses också som ett viktigt forum 

för ett gemensamt strategiskt utvecklingsarbete mellan de olika myndigheterna på den 

övergripande nivån. I den första gruppintervjun med dåvarande styrelse så påtalas vikten 

av att arbeta mer på en strukturell nivå och att uppmärksamma de brister som finns totalt 

i samhället. Att få möjligheten att sitta vid samma bord och gemensamt lyfta frågorna 

beskrivs som en bra början för att få bort stuprören mellan myndigheterna. Dock verkar 

respektive myndighets regelverk bli framträdande som ett hinder för samordnande 

insatser i de operativa leden, trots att Finsam- lagstiftningen syftar till att undanröja 

sådana hinder. 

Landstingets frånvarande roll 

Flera informanter uppmärksammar i intervjuerna att landstinget som aktör upplevs ha en 

frånvarande roll i Samordningsförbundet. Detta har visat sig genom en ofullständig 

representation från Landstinget på förbundets olika nivåer och yttrat sig främst genom att 

den samverkan som sker med landstinget främst verkar bli möjlig genom enskilda 

rehabsamordnares och handläggares egna kontaktnät. Den person som var landstingets 

representant i Arvika handläggargrupp beskriver hur informationssatsningar gjorts inom 

psykiatrin, men att detta inte upplevs ha påverkat inremitteringen i Finsam. Under 

intervjun så menar dock flera informanter att de personer som är aktuella inom psykiatrin 

kanske inte är aktuella för en arbetsrehabilitering på grund av sin hälsostatus, och drar 

också parallellen till att många personer som skrivs in i Finsam främst önskar en kontakt 

med psykiatrin. Under tiden för intervjuerna så fick handläggargruppen i Eda ett 

välkommet tillskott genom en representant från landstinget, vilket beskrivs ha såväl 

kunskaps- som samverkansvinster inom handläggargruppen. Andra informanter menar 

helt sonika att Landstinget på en ledningsnivå inte verkar vara intresserade av samverkan 

inom Samordningsförbundet, och på rehabnivå så beskrivs vid ett flertal tillfällen 

svårigheter i kontakten med psykiatrin. Att samarbetsklimatet mellan psykiatri och andra 

vårdgrannar generellt sett har varit dåligt i Sverige är väl belyst i litteraturen (Danermark 

& Kullberg 1999). 

Information och kommunikation 

Medan samarbetet inom den egna gruppen upplevs som fungerande bland aktörerna i 

Samordningsförbundet, så framträder istället som tidigare nämnts ett större glapp mellan 

de organisatoriska nivåerna. En bristande kommunikation mellan styrelse, 

beredningsgrupp och handläggargrupp anges som en viktig faktor till den upplevda 
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situationen av många intervjuade. Generellt så efterfrågas både skriftlig och verbal 

information i större utsträckning på projektnivå och handläggarnivå från de övergripande 

nivåerna för att skapa tydlighet i arbetet. Framförallt upplevs det av många att de olika 

aktörerna möts och diskuterar gemensamma frågor i allt för liten utsträckning mellan de 

olika organisatoriska nivåerna. En representant för beredningsgruppen beskriver de 

upplevda skillnaderna i samhörighet och avsaknaden av kommunikation mellan nivåerna: 

 

Ja, jag känner nog att, samhörigheten om jag ser för beredningsgruppen till styrelsen. Vi går 
inte riktigt hand i hand där om man säger, och det är svårt att få feedback, och vi pratar för 
lite med varandra. 

 

På handläggarnivå och bland rehabsamordnarna menar många att det är svårt att hålla sig 

ajour med vad som beslutas i beredningsgrupp och styrelse, vilket leder till känslan att 

mycket rörande organiseringen av Samordningsförbundet hänger i luften. Många 

informanter på handläggarnivå beskriver att beslut om förändringar eller information från 

styrelse och beredningsgrupp ibland inte når de egna leden. Som exempel hos flera 

intervjuade beskrivs att information om beslut kring projektens varaktighet ges med kort 

varsel vilket gör det svårt att planera verksamheten. Handläggarna upplever också att 

information, i den mån den delges, ges muntligt. Detta, menar flera, leder ibland till att 

det kan vara svårt att veta var i organisationen beslut är förankrande och på vilka grunder. 

Att information i många fall ges muntligt, menar flera informanter, kan också leda till att 

innebörden i informationen ändras och inte alltid överensstämmer med det som 

ursprungligen var sagt. Kommunikationsfrågorna problematiseras av en representant i en 

av handläggargrupperna: 

 

Vad jag har förstått i alla fall, utifrån när vi träffade beredningsgruppen, är att de också 
upplever kommunikationsproblem, mellan sig och styrelsen. Och vi upplever, ja, 
kommunikationsproblem både med beredningsgruppen och styrelsen så det verkar vara ett 
led i att vi har olika syn kring vad vi egentligen håller på med. 

 

Informationsflödet mellan projektägare och rehabsamordnarna beskrivs dock som god, 

och där projektägarna kontinuerligt uppdaterar sina anställda. Att projektägarna också 

sitter i beredningsgruppen påtalas som positivt av flera personer ur 

kommunikationssynpunkt genom projektägarnas närhet till och kunskap om 

projektverksamheten, men framträder i andra utsagor som problematiskt ur en 

jävsynpunkt. 
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Jag tycker att vi har ett bekymmer när det gäller jävsituationen, de (projektägarna) sitter och 
beslutar och bereder sina egna, sin egen verksamhet (…) det får inte förekomma någon 
annanstans, vi måste vara lite aktsamma om sånt där. 

 

När kommunikation och informationsfrågor påtalas så återkommer ansvarig tjänstemans 

funktion i sammanhanget. Nedan ges en sammanfattande bild över ansvarig tjänstemans 

funktion där begränsade möjligheter att arbeta med kommunikations- och 

informationsfrågor har upplevts på grund av en snäv tidsram. 

 

Ansvarig tjänsteman 

 

Till ansvarig tjänstemans uppgifter hör bland annat att verkställa styrelsens beslut, vara 

sammankallande för beredningsgruppen och förmedla ärenden från beredningsgrupp till 

styrelse. Ansvarig tjänsteman har också haft en ekonomisk och administrativ översyn och 

ska delta i handläggargruppernas möten, fånga upp projektidéer, vara informatör och 

ambassadör utåt i organisationerna. Ansvarig tjänsteman har fram till hösten 2011 haft 25 

% av en heltidstjänst inom Samordningsförbundet. Den tid som har stått till ansvarig 

tjänstemans förfogande har av många och av ansvarig tjänsteman själv upplevts som för 

snävt tilltagen för att funktionen som ”spindeln i nätet” ska ha fungerat. Tidsbristen har i 

sin tur lett till svårigheter för den ansvariga tjänstemannen när det kommer till att hinna 

få ut handlingar i tid och att förmedla information inom Samordningsförbundet. 

Osäkerhet kring vem som ska informera om vad och till vem, samt hur 

beredningsgruppens ansvarsområden ser ut i relation till ansvarig tjänstemans 

ansvarsområde upplevs också av flera intervjuade som oklart, vilket antas ha skapat 

ytterligare missförstånd. Att representera Samordningsförbundet utåt i andra 

sammanhang har för ansvarig tjänsteman också varit förenat med svårigheter då den tid 

som funnits till förfogande har prioriterats till att i första hand verkställa styrelsens beslut.   

Ansvarig tjänsteman avsade sig uppdraget i februari 2011 på grund av arbetsbelastningen 

och svårigheterna i att kombinera uppdraget med sitt ordinarie handläggarjobb. Tjänsten 

utannonserades vid tre tillfällen, utan att någon ny sökande tillkom. Styrelsen tog då 

beslutet att utöka verkställande tjänstemans uppdrag till 50 % från 1 september 2011 

varpå den ansvarige tjänstemannen stannade kvar på sin position. Samordningsförbundet 

tog beslutet att dessutom köpa in en ekonomi- och sekreterartjänst som ligger utanför 

ansvarig tjänstemans funktion. De gemensamma utsagorna utgör tydliga indikationer på 

nödvändigheten att arbeta upp informationskanalerna mellan de olika funktionerna inom 

Samordningsförbundet. Den utökade tiden för ansvarig tjänsteman borde därmed leda till 
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ökade förutsättningar för att arbeta med kommunikations- och informationsfrågor inom 

Samordningsförbundet.  

Samsyn? 

Trots att många anser att det är positivt att den finansiella samordningen möjliggör och 

skapar nödvändiga förutsättningar för en samverkansstruktur mellan de olika parterna, så 

återkommer uppfattningen att det saknas samsyn mellan de olika nivåerna i 

Samordningsförbundet bland de intervjuade. Att samverkan har olika fokus beroende på 

var i den organisatoriska strukturen som arbetet bedrivs framhålls av vissa som en 

nödvändighet. Några intervjuade menar dock att en fungerande samverkan i de högre 

nivåerna blir verkningslös om samverkan inte går igen i alla led och även möjliggör ett 

samarbete på Rehab- och handläggarnivå. En av rehabsamordnarna får exemplifiera 

resonemanget: 

 

Samverkan måste vara underbyggt från, det måste komma överifrån och sen genom alla lager 
och ända ner. Det funkar inte att man tycker att samverkan är jättebra här uppe och så vi på 
golvet tycker också att det är bra, men sen så är det ju en massa mellanchefer där som måste 
få mandat och tid till sina medarbetare att ge ända ner till handläggargrupperna. 

 

Bristen på tid, mandat och handlingsutrymme återkommer som teman i de intervjuades 

berättelser på olika nivåer. Mot bakgrund av den upplevda situationen kring 

kommunikationsfrågor så menar några intervjuade också att avsaknaden av tid gör att de 

grundläggande förutsättningarna för att arbeta med- och utveckla Samordningsförbundet 

- därmed är begränsad. Flera intervjuade menar dessutom att samsyn kring centrala 

utgångspunkter och frågor saknas mellan de olika parterna i Samordningsförbundet och 

att organisationen därmed inte upplevs som sammanhängande och grundad.  

 

Samverkan finns inte. Det finns två projekt och en organisation utan förbindelse mellan de 
olika nivåerna.  

Samordningsförbundet är som tre öar, och det går ingen båt emellan. 

 

Genomgående så uppfattar utvärderaren att ambitionen att utveckla 

Samordningsförbundet är hög hos många av de aktiva aktörerna. Förväntningarna på att 

Samordningsförbundet ska kunna överbrygga många av de svårigheter som inte kan lösas 
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av de enskilda myndigheterna är också stora bland aktörerna. Dock verkar de 

organisatoriska förutsättningarna för att uppfylla dessa ambitioner och förväntningar i 

dagsläget inte vara optimala. I utsagorna framkommer kritik huruvida de respektive 

myndigheterna inom Samordningsförbundet har arbetat med och lyckats undanröja de 

hinder som finns för att möjliggöra ett effektivt samarbete på handläggarnivå. Ett fåtal 

diskuterar detta i termer av ledarskap hos de egna organisationerna (jfr Utgångspunkter i 

arbetet, s.9). Huruvida mellanchefer har möjligheter att frilägga tid och utrymme för sina 

handläggare eller om beredningsgruppen ges möjligheter att aktivt arbeta med frågorna 

mellan mötestillfällena är också centrala frågeställningar i intervjuinformanternas utsagor. 

Att grundtanken hos de ursprungliga aktörerna i Samordningsförbundet förändrats 

genom den organisatoriska utvecklingen och genom personalbyten framhålls också som 

en tänkbar förklaring till vad som uppfattas som en organisatorisk ”spretighet”.  

 

Jag tror inte att det är grundat som jag sa tidigare, att det är grundat på det viset att… det var 
ju en idé detta, en idé om samverkan och hur man ska göra och så här, och sen kanske inte 
denna idé har utvecklats till det som man har tänkt sig. 

 

Skillnaderna i graden av motivation och engagemang på de olika nivåerna och hos de 

olika myndigheterna är också något som diskuteras i intervjuerna. Medan vissa personer 

aktivt har sökt sig till Samordningsförbundet på grund av sitt intresse för samverkan så 

har andra blivit tillförordnade en plats. Att tidigare eldsjälar försvinner eller byter position 

nämns också i relation till att det är svårt att skapa och vidmakthålla en gemensam vision 

som delas av Samordningsförbundets aktörer. Vidare ställs också frågan i vilken grad nya 

medarbetare får tillräcklig information och introduktion kring sin egen och andras 

funktion och ansvarsområde i Samordningsförbundet.  

Samverkansformen i sig är beroende av den formella strukturens ramar. Dock beskrivs av 

några informanter att samarbetet och samverkan med olika aktörer utanför 

Samordningsförbundets aktiva aktörer i stor utsträckning var beroende av de egna 

personliga kontaktnäten snarare än den formella samverkansstrukturen. De informella 

kontaktnäten utgör en styrka i arbetet, menar en av rehabsamordnarna, men gör också att 

samarbetet och kontaktytor blir sårbara för personalomsättningar. 

Roller, uppgifter och ansvarsområden 

Ett återkommande tema i intervjuerna är också osäkerheten i vilka roller och uppgifter 

som respektive part ska ha. Såväl rehabsamordnare som representanter från 
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handläggargrupper och beredningsgrupp samt ansvarig tjänsteman problematiserar i 

intervjuerna vilka förväntningar som finns på dem, vilka förväntningar som finns på 

andra aktörer och att det många gånger uppstår en osäkerhet i vad som ingår i respektive 

aktörs uppdrag.  

 

Det tror jag har varit ett problem, både ifrån styrelsen, beredningsgrupp och 
handläggargrupp, vi har inte riktigt vetat våra roller och vilka befogenheter som man har. 

 

Osäkerheten kring de egna rollerna och befogenheterna verkar i sin tur leda till att 

uppfattningen skiljer sig åt när det kommer till vilka specifika arbetsuppgifter och 

ansvarsområden som ligger inom den egna funktionen/arbetsgruppen eller utanför. Den 

upplevda otydligheten verkar i något större utsträckning förekomma i rollfördelningen 

mellan beredningsgrupp och styrelse samt mellan ansvarig tjänsteman och 

beredningsgrupp. På handläggarnivå blir istället förväntningarna från de övergripande 

nivåerna mer framträdande. En handläggare förtydligar: 

 

Ja, om det var mer uttalat liksom, vad vi ska göra, för vi vet ju inte riktigt det heller, vad är 
förväntningarna på oss? Visst vi ses, och vi jobbar på som vi alltid har gjort, men sen då? Om 
vi fick det mer uttalat, vilka förväntningar som finns på oss. 

 

Initiativ för att skapa en gemensam samsyn och en ökad tydlighet i de olika aktörernas 

uppdrag uppmärksammades också av styrelsen under hösten 2010, vilket resulterade i 

gemensamma utbildningsdagar. 

Utbildningsdagar  

Två utbildningsdagar hölls i mars 2011 av en processledare med lång erfarenhet av 

samordning. Det har också varit ett uppföljande tillfälle för Samordningsförbundets 

aktörer under hösten. Syftet med dagarna var bland annat att skapa en ökad samsyn 

mellan de olika aktörerna inför det gemensamma uppdraget. Teman som bland annat 

ledarskap, kulturmöten, den finansiella samordningens rötter och Samordningsförbundets 

struktur diskuterades av deltagarna (Internt utbildningsmaterial). Tillfälle gavs också för 

deltagarna att ventilera både de farhågor och visioner som man hyste gällande arbetet 

inom Samordningsförbundet. Många upplevde utbildningsdagarna som stimulerande och 

givande och menade att utbildningsdagarna ledde till en ökad kunskap om respektive 
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aktörs uppdrag och funktion. Någon menar istället att utbildningsdagarna snarare ledde 

till en större osäkerhet kring varandras roller och uppdrag. Utbildningsdagarna verkar ha 

genererat flera konkreta förslag om hur de olika nivåerna kan närma sig varandra, bland 

annat genom förslag att representanter från Beredningsgrupp ibland ska närvara vid 

handläggargruppernas möten för att få en ökad inblick i det arbete som utförs där. Flera 

intervjuade hade i anslutning till utbildningsdagarna förhoppningar om att dagarna skulle 

blåsa nytt liv i arbetet. I senare intervjuer så beskrivs dock svårigheterna att konkret ta 

fasta på och arbeta med de frågor som aktualiserades.  

Sammanfattning 

I ovanstående avsnitt har några av de centrala svårigheter som upplevs som 

gemensamma i intervjuerna lyfts upp. Tid, informations- och kommunikationsfrågor 

blir centrala problemområden i informanternas utsagor. En bristande samsyn mellan de 

olika aktörerna kopplas också till otydligheten och osäkerheten i de egna rollerna och 

dess ansvarsområden. Gemensamma utbildningsdagar har anordnats för att arbeta med- 

och utveckla samsynen kring- det gemensamma uppdraget vilket övervägande mottagits 

positivt av de olika aktörerna inom Samordningsförbundet. Om dessa har haft en 

konkret inverkan på arbetet är dock svårt att utröna. 
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Samordning och samarbete kring den enskilda individen 

Tid, förutsättningar och handlingsutrymme. 

Som tidigare nämnts så framkommer tid och handlingsutrymme som två centrala teman i 

de intervjuades berättelser. Bristen på tid beskriver många som en bidragande orsak till att 

Samordningsförbundet organisation inte upplevs som väl förankrad. På handläggarnivå så 

leder tidsbristen till att handläggarna upplever svårigheter i att kunna göra välavvägda 

bedömningar. Det arbete som bedrivs inom den finansiella samordningen ska ske 

löpande med handläggarnas ordinarie arbete. Tidsbrist gör att beslut många gånger får tas 

vid sittande bord, vilket innebär att ärenden inte hinner förberedas i förväg. En 

handläggare diskuterar sambandet mellan tid och resultat: 

 

Jag tror ju att vi skulle få mer driv i våra ärenden och så, om vi verkligen fick avsätta tid till 
det här, jobba mer aktivt med det, för egentligen är det en väldigt viktig funktion de här 
samordningsförbunden fyller faktiskt. För jag menar, kan vi få det här att fungera riktigt bra 
och få de här personerna som är så långt från arbetsmarknaden att faktiskt komma igång i 
någonting, så är det ju en vinst, för alla parter. Och inte minst den som det gäller, och det 
tror jag att vi skulle kunna göra på ett bättre sätt om vi fick jobba mer aktivt med det här. 

 

Informanten menar att tidsbristen i sig leder till begränsade möjligheter att arbeta med 

ärenden i handläggargruppen. Informanten betonar också vikten av 

Samordningsförbundets funktion och lyfter upp att ett mer aktivt förhållningssätt 

sannolikt skulle ge positiva effekter för alla parter. Tidsbristen relateras också av 

informanterna till ett av de övergripande målen med Samordningsförbundet; att genom 

samverkan kunna stoppa rundgången. Handläggarnas begränsade möjligheter och 

förutsättningar att sätta sig in i ärenden och fatta relativt stora beslut under små 

tidsmarginaler har enligt en av projektägarna diskuterats många gånger, och där 

arbetsbelastningen i de ordinarie verksamheterna anges som huvudsaklig förklaring till att 

möjligheterna att skapa ett större utrymme för Finsam- arbete är begränsade. 

Beroende av beslut högre upp 

Samordningsförbundens arbete syftar till att stoppa rundgången mellan myndigheterna. 

Det nuvarande sjukförsäkringssystemet och de regler som finns hos respektive 

myndighet anses dock utgöra ytterligare en orsak till att en effektiv samordning av 

insatser kring individen är svårt att förverkliga. Deltagarnas försörjning är genomgående 
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ett stort dilemma som diskuteras i handläggargrupperna och där man många gånger blir 

beroende av Försäkringskassans beslut om aktivitetsersättning eller sjukersättning för 

att stoppa rundgången i de fall som deltagarna inte anses ha arbetsförmåga. Trots att 

man inom gruppen kan vara enade om att en person inte bör prövas mer mot 

arbetsmarknaden, så blir man där beroende av de beslut som tas av Försäkringskassan. I 

handläggargruppernas berättelser blir det tydligt att handläggargruppernas 

handlingsutrymme och beslutsmandat blir underordnat Försäkringskassans regler. 

 

Finsam - lagen säger att vi inte ska titta på regelverken som de olika myndigheterna har, och 
så gör vi väl, men när det kommer upp till beslut så är det ju ändå regelverkan och 
myndigheten som styr (…) Och där tror jag att de högre cheferna måste vara överens på ett 
annat vis, när de går in i ett sånt här samarbete, för de lägger ju ändå pengar i det här 
samarbetet. 

Det är regelverk som absolut inte går ihop, och att inte de styrande politikerna ser hur de 
olika myndigheterna fungerar. Och ändå så är ju de olika myndigheterna till för individen, 
men ibland känns det som att individen är till för myndigheten. 

 

Försäkringskassans representant i handläggargrupperna beskrivs som en viktig funktion, 

som bistår med exempelvis rådgivning kring hur ansökningar ska utformas. Dock fattas 

inte beslut om ersättning av den person som är Försäkringskassans representant i 

handläggargruppen, utan bedömning och beslut av ansökningar sker av handläggare på 

Försäkringskassan i andra län. En handläggare menar också att de intyg som formuleras 

inom den egna handläggargruppen och av läkare saknar legitimitet och tyngd i 

Försäkringskassans bedömning. Detta leder till att de byråkratiska processerna kring 

personer som bedöms sakna arbetsförmåga drar ut på tiden. Konsekvensen blir ofta att 

processen startar om, med nya arbetsförmågebedömningar, nya utredningar, nya 

ansökningar där den enskilde fortsätter att slussas runt mellan myndigheterna. En 

intervjuad menar att Samordningsförbundets arbete faller som ett korthus om 

Försäkringskassan inte samverkar med de andra myndigheterna i större utsträckning.  

Flera intervjuade menar att rundgångsproblematiken bör diskuteras högre upp i 

samverkansstrukturen och där man i större utsträckning försöker sätta vad som blir 

möjligt inom Samordningsförbundet i relation till de nuvarande sjukförsäkringsreglerna. 

På handläggarnivå betonar man att samarbetet mellan de olika aktörerna är beroende av 

att myndigheterna överlag kommer närmare varandra i sina regelsystem, vilket av de 

intervjuade på handläggarnivå ses som en diskussion som i högre utsträckning bör föras 

av den övergripande ledningsfunktionen.  
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Att skapa helhetssyn i projekttider 

När det kommer till metodutveckling så har detta diskuterats på lite olika sätt beroende 

på var i organisationen som diskussionen förts. Närmast deltagarna så rör sig 

resonemangen främst kring att initiera nya aktiviteter runt deltagare. Andra menar att det 

utifrån tanken om metodutveckling istället är nödvändigt att lyfta blicken och ha 

ambitionen att skapa ett övergripande och långsiktigt system utifrån de resurser som 

redan finns.  

 

Kanske skulle man tänka, att när man söker pengar, att man försöker utveckla helheten, hela 
systemet alltså, med den här målgruppen, för nya arbetsmarknadsåtgärder och nya 
försäkringsregler, hur påverkar det oss? Vi vet ju inte det än, men jag tror ju stenhårt på en 
helhetssyn, att samla styrkorna och jobba mer långsiktigt, för de här personerna finns nu och 
de kommer troligtvis att finnas om tio år. Människor som är sjuka, som inte har ett arbete, 
som har ett socialt belastat liv, de kommer ju alltid att finnas. 

Det vore ju fantastiskt kul om Finsam, utifrån metodutveckling, om vi kunde lära oss hur 
man ska göra, och om det kunde leda till en enhet som man kan kalla verksamhet och som 
finns över tid för då blir det ju ett inarbetat system (…) Men överlag så tycker jag det här 
med helhetssyn, ha inte många projekt utan samla ihop det (…) Istället för att fokusera på att 
nu har vi si och så många i den här målgruppen. 

 

Tillfälliga projekt, drivna av olika aktörer exempelvis inom Finsam, genom 

Handlingsplanssamverkan och genom det länsövergripande projektet Framsteget, menar 

informanten, riskerar att istället för en tänkt helhetssyn leda till en fragmenterad bild av 

de människor som har behov av samordnande och rehabiliterande stöd. Informanten 

menar att det skulle finnas vinster med ett inarbetat system som har överblick över det 

samlade lokala behovet, och vars existens inte påverkas av vilka resultat som uppnås 

inom specifika projektverksamheter. 

 

Omgivningsfaktorer 

I den första gruppintervjun med styrelsen påtalas vikten av att lyfta blicken och arbeta 

mer för att identifiera strukturella brister och förändringar som kan påverka livsvillkoren 

för olika grupper. Detta blir nödvändigt ur två perspektiv. Dels i relation till den 

befintliga stödstrukturen som finns i Arvika och Eda, men framförallt när det kommer till 

att kunna analysera behovet av kommande insatser utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv. 

Många informanter beskriver under intervjuerna en otillgänglig primärvård, psykiatrins 
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bristande resurser och hur nya sjukförsäkringsregler och nya projektverksamheter 

påverkar förutsättningarna för det arbete som bedrivs inom Samordningsförbundet och 

för dess deltagare. Flera påtalar också förändringarna på arbetsmarknaden i relation till 

den ekonomiska krisen samt konkurrensen när det kommer till arbetstillfällen både på 

den öppna och på den kommunala arbetsmarknaden, samt det begränsade utbudet av 

praktikplatser som finns bland privata näringsidkare. Så oavsett i vilket utsträckning 

deltagarna förbättrar sin arbetsförmåga, så måste man också se till reella omständigheter 

som råder på den kringliggande arbetsmarknaden. Ottosson (2010) hänvisar till 

Abrahamsson och Agewall, när han ställer frågan om delar av den arbetsrehabilitering 

som bedrivs inom Samordningsförbunden innebär att strukturella 

arbetsmarknadsrelaterade problem istället tolkas och förklaras som individuella 

psykosociala problem. Ottosson (2010b) menar att det finns anledning att reflektera över 

om den finansiella samordningen egentligen arbetar med- och utgår från- en 

samverkansproblematik, en arbetsrehabiliteringsproblematik eller om problematiken 

istället handlar om att arbetslivet har förändrats så att det finns allt färre ”lågproduktiva 

arbeten”. Oavsett hur väl myndigheter samverkar och hur anställningsbara människor 

görs, blir frågan enligt Ottosson (a.a.) i slutändan beroende på i vilken mån arbetsgivare 

de facto är villiga att anställa personerna. 

 

Deltagarnas syn på projekten 

Av de nio intervjuade deltagarna så var en deltagare på väg ut i studier vid tidpunkten för 

intervjuerna. En deltagare hade nyligen avslutat sin medverkan i Finsam. Några av 

deltagarna var relativt nyinskrivna i projekten, medan andra var ”mitt i processen”, vilket 

gjorde att de upplevde svårigheter att besvara frågor som exempelvis huruvida deltagande 

i projektet hade haft någon påverkan på den egna livssituationen. Flera av deltagarna 

ställde sig dock positiva till projektdeltagandet och hade förväntningar på att de 

praktikplatser och den hjälp som de fått genom projekten skulle öka förutsättningarna att 

i förlängningen få ett arbete.  

De intervjuade deltagarna uttrycker genomgående positiva ordalag om det bemötande 

som gavs av rehabsamordnarna, samt att relationen till rehabsamordnarna sammantaget 

upplevs som positiv. Ett par deltagare hade dock erfarenheter av att tidigare personal 

hade slutat och menade att det tar tid att bygga upp förtroende och tillit till ”nya” 

personer. Deltagande i aktiviteter som anordnats inom ramen för projekten ses överlag 

också som positivt.  
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Den deltagare som var på väg ut i studier beskrev sin tid i projektet som en plattform att 

gå vidare från. Personen hade inledningsvis under sin sjukskrivningstid ingen 

rehabilitering, men blev efter en tid föreslagen att skrivas in i Finsam för att successivt  

påbörja en aktiv rehabilitering.  Deltagaren träffade därefter rehabsamordnaren, och där 

de tillsammans gjorde en planering för i vilken omfattning och vad rehabiliteringen skulle 

bestå av. Rehabiliteringen började med att deltagaren var en period vid den lokala 

arbetsmarknadsenhetens arbetsrehabilitering. Inledningsvis så var fokus på att vara i ett 

socialt sammanhang och att göra olika saker tillsammans med andra, för att sedan utökas 

efter tid. Personen hade också i ett senare skede deltagit i en gruppverksamhet som 

handlade om stresshantering, mindfulness och kroppskännedom, samt hade genom 

Finsam fått möjlighet att träna på det lokala gymet. Den intervjuade menar dock att det är 

svårt att veta om det är deltagandet i projektet som i sig har bidragit till ett förbättrat 

mående eller om det är omgivningsfaktorer som har en större roll. Deltagande i projektet 

hade dock möjliggjort för den personen att sysselsätta sig med aktiviteter som upplevdes 

som intressanta och kreativa och som passade deltagarens egna intressen. Tiden på AME- 

verksamheten utgjorde också en kontrast mot tidigare arbetslivserfarenhet, genom att 

deltagaren gavs tillfälle att sakta upp och känna efter. Graden och intensiteten på 

insatserna beskrevs av deltagaren vara anpassade utefter de egna förutsättningarna, och 

som successivt hade bidragit till den intervjuades egna återhämtning. Den personliga 

relationen till rehabsamordnaren och det stöd som deltagaren fått under sin 

sjukskrivningsperiod sågs av deltagaren som en del i den egna återhämtningsprocessen 

och för att gå vidare mot studier. 

Vinsterna på deltagarnivå framträder också genom faktorer som att projekten har 

möjliggjort en ökad tillgänglighet till neuropsykiatriska utredningar eller andra medicinska 

kontakter, något som påtalas som värdefullt i intervjuerna med deltagare. En deltagare 

berättar att han under flera års tid försökt att få en neuropsykiatrisk utredning gjord på 

egen hand, men att det var först genom rehabsamordnares hjälp som detta blev möjligt. 

Att slutligen få hjälp hade medfört att deltagaren för första gången på många år känt sig 

hoppfull inför framtiden. En annan deltagare beskriver också att rehabsamordnaren varit 

den som skapat kontakt med psykiatrin och sett till att personen har fått stöd därifrån: 

 

Framförallt så är det det att jag har fått snabb och effektiv hjälp. NN satte sig på telefonen 
och ringde dit upp (till psykiatrin). Då fick jag komma dit direkt och träffa MM som är min 
samtalskontakt nu. 

 

Flera deltagare framhåller att de fått snabb och effektiv hjälp av rehabsamordnarna, dels 

med konkreta saker som att fylla i blanketter, stöd i myndighetskontakter och 

praktiksamordning. Stödet kan också handla om att få stöttning i vardagsbekymmer och 
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relationer, samt att få stöd i att utforma vardagsrutiner. I ett par av intervjuerna så 

diskuterar och reflekterar de intervjuade också över hur rehabsamordnarna kan bidra till 

den egna och inre personliga utvecklingen genom att ställa rimliga krav, genom att finnas 

där och genom att skapa tillit i relationen. I vissa fall, menar en deltagare, kan 

rehabsamordnarens funktion istället vara att bromsa den egna otåligheten och 

ambitionerna för att förhindra att man bränner ut sig. I Arvika påtalar deltagarna också 

vinsterna med att ges möjlighet till friskvård på Hälsokompaniet. Under tiden för 

intervjuerna var detta ännu inte möjligt i Eda11.  

Rehabsamordnarna verkar också vara tillgängliga för deltagarna i hög grad. I 

kommunikationen mellan rehabsamordnare och deltagare så används bland annat 

mobiltelefonens sms – funktion, vilket gör att en deltagare känner trygghet i att få en 

snabb återkoppling i olika frågor, samt vid påminnelser om möten. Kontakten med 

rehabsamordnarna verkar ha olika intensitet beroende på vilka behov deltagaren har. 

Medan några deltagare har regelbunden kontakt med rehabsamordnarna, så hade andra 

en mer sporadisk kontakt beroende på situationen och de funderingar och frågor som 

dök upp. 

De flesta intervjuade fokuserar i intervjuerna på relationen till rehabsamordnaren och hur 

den upplevs, samt hur deltagande i aktiviteter eller praktikplatsen upplevs. Några 

intervjuade menar att deltagande i Finsam inte skiljer sig från tidigare erfarenheter av 

deltagare på AME. En deltagare problematiserar de normativa ramar som omgärdar 

verksamheten och direkt påverkar det stöd som ges, då deltagaren upplever att fokus är 

på arbetsmarknadsenhetens tidsramar och regler. Deltagaren hade gärna sett en ökad 

förståelse för de individuella behoven och en större förståelse och kunskap hos personal 

när det kommer till deltagarens psykiska problematik. Deltagaren beskrev att social fobi 

gjorde att det var svårt att vistas i sociala sammanhang och att det vissa dagar var svårt att 

ens komma utanför dörren. Vad deltagaren hade önskat hjälp med, var sin sociala fobi. I 

stället, menade denne, kom ekonomin att påverkas negativt genom att det var 

närvaroplikt på AME som var kopplad till den ersättning som deltagaren erhöll från 

socialtjänsten.  

Erfarenheterna av att delta i Finsam – projekten kopplas också samman med graden av 

meningsfullhet. Att man som deltagare känner att deltagandet bidrar till det egna lärandet 

och för en framåt framhålls som viktigt. En deltagare beskriver tiden på 

arbetsrehabiliteringen på AME- verksamheten: 

 

                                                             
11 Efter tiden för intervjuerna så hade dock både friskvårdsprojekt och bildterapi tillkommit i Edas utbud av 
aktiviteter. 
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Det fanns något kreativt för mig att göra där. Just att jag fick vara kreativ och lära mig något. 
Man spenderar ju sin tid där, så då vill man ju inte att den tiden bara ska vara bortkastad”. 

Sociala sammanhang 

I intervjuerna så framkommer vikten av att kunna delta i olika sociala sammanhang. En 

deltagare beskriver hur tiden efter gymnasiet blev en tid där personen i stort sett isolerade 

sig från omgivningen. En annan deltagare menar att det ofta blir så att man lätt håller sig 

undan sociala sammanhang när man stått utanför samhället på grund av arbetslöshet eller 

sjukskrivning då de naturliga arenorna för social samvaro försvinner. Att det finns sociala 

forum där man kan möta personer med liknande erfarenheter och att det finns miljöer 

där man kan ”träna upp” sina sociala förmågor blir enligt en deltagare viktigt i en 

rehabiliteringsprocess. De personliga vinster av att vara i ett socialt sammanhang blir 

också synligt i relation till de intervjuade deltagare som var ute på praktik, och där 

praktikplatserna i något fall dessutom hade lett till fortsatt sommarjobb. 

I relation till gruppverksamheter som funnits inom Finsam – projekten, så framkommer 

en önskan om att flera deltagare önskar få en större inblick i det sammanhang som de 

befinner sig i. En deltagare beskriver en gruppverksamhet på följande sätt: 

 

Vi skulle lära oss, men vi lärde inte känna varandra. Är det människor som också har varit 
sjukskrivna eller är det långtidsarbetslösa? Jag tror att om man visste lite mer om varför man 
är i samma grupp, så kanske… ja, jag vet inte om det är positivt eller negativt. De andra 
kände nog likadant också. Det kan ju vara positivt att prata med människor som har varit i 
samma situationer. Där kunde informationen varit bättre. Jag vet fortfarande inte vad det var 
för människor i den gruppen.  

 

Informanten synliggör vikten av förutsägbarhet, trygghet och vikten av att man som 

deltagare får information om de sammanhang som omger en. Deltagaren synliggör att 

bristen på information om gruppens sammansättning också kan leda till osäkerhet samt 

menar att en sådan information också kan påverka hur man ska förhålla sig i relation till 

de andra deltagarna. Förutsägbarhet och trygghet dyker också upp hos de intervjuade 

deltagarna i relation till projektens varaktighet och till personalomsättning i projekten. I 

relation till deltagandet i Finsam, så framkommer i ett par intervjuer att informanterna 

önskade mer information i kontakten med rehabsamordnare om vad som skulle hända 

framåt och hur länge rehabsamordnaren skulle finnas kvar som stöd för personen. 
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Sammanfattning  

Avsnittet har redovisat några teman som framkommit i intervjuerna med deltagare. Det 

långsiktiga målet för alla intervjuade var att finna vägar till att få ett arbete och att kunna 

stå på egna ben genom att vara självförsörjande. Dessa processer var individuella och såg 

olika ut beroende på deltagarens bakgrund, nuvarande situation och egna målsättningar. 

För några var vidareutbildning eller att ta upp sina gymnasiestudier det kommande målet. 

Några deltagare hoppades på arbete genom de praktikplatser som projektet hade ordnat. 

För ytterligare några så var processen mot självförsörjning mer oklar och där deltagarna 

först ville ta itu med sitt mående och/eller hemförhållanden. Utifrån deltagarnas 

sammanfattande berättelser så verkar det som att rehabsamordnarna har utgjort en stöd i 

deltagarnas processer att komma vidare mot sina mål.  

Framförallt så verkar det dock vara rehabsamordnarnas samordnande funktion i sig som 

varit mest värdefull för deltagarna inom projektverksamheterna, då den enskilde fått stöd 

i kontakten med myndigheter och fått konkret hjälp i de sammanhang som avser 

vårdkontakter och ekonomi., vilket också överensstämmer med de resultat som 

Stadskontoret redovisar i sin rapport (2008). 
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5. Projekt Övergång gymnasiesärskola – arbetsliv 

I följande avsnitt ges en beskrivning av de teman som framkommit i intervjuer med 

projektets praktiksamordnare och de elever som intervjuats i Projekt Övergång 

gymnasiesärskola – arbetsliv. Projektet startade i november 2009 och avslutade sin 

finansiering hos Arvika/Eda Samordningsförbund den 31 augusti 2011. Kapitlet bygger 

på den information som samlats in genom intervjuerna samt den skriftliga information 

som tillhandahållits av praktiksamordnaren. Intervjuerna genomfördes i maj och juni 

2011. Projektägare var rektor för gymnasiesärskolan i Eda kommun där projektets 

anställda också hade sin grundanställning. Kapitlet börjar med att redovisa projektets 

projektbeskrivning: 

 

Projektbeskrivning 

Eda 

På Eda Gymnasiesärskola finns under nästa läsår 20 elever inskrivna. Dessa elever har ett 

lindrigt förståndshandikapp och ofta ytterligare diagnoser i tillägg såsom autism, Adhd 

mm. Eleverna är fördelade på tre program, Hotell- och Restaurangprogrammet, 

Naturbruk med inriktning vaktmästeri samt Handelsprogrammet. 

Arvika 

På gymnasiesärskolan i Arvika finns för närvarande 5 nationella program, Barn och Fritid 

samt omvårdnad, Hantverk, Fordon, Estetiska programmet samt Naturbruk inriktning 

Häst. På dessa program går ca 20 elever. På Yrkes- och verksamhetsträningen återfinns 

ytterligare ett 15- tal elever. Precis som i Eda har eleverna samma problematik och behov. 

Vi som arbetar med dessa barn vet vilka svårigheter de har. Eleverna har under 4 år 

funnits i verksamheten, både i skolan och som boende på vårt elevhem. Den samlade 

kunskapen är stor och vi från skolans sida vill försöka skapa möjligheter att brygga över 

det gap som vi ofta ser att dessa ungdomar hamnar i, gapet mellan skolan och yrkesliv. I 

skolan har de gjort sin praktik och vi har där funnit platser som passar eleverna och där 

eleverna känner sig trygg med sin handledare. 
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Målgrupp 

Eleverna vid Eda och Arvika gymnasiesärskola 

Syfte 

Att aktivt arbeta med eleverna för att ge dem goda förutsättningar att redan under sista 

året i skolan få möjligheter till ett lönebidragsarbete eller i de fall då detta inte är möjligt 

får skolas in i en daglig verksamhet. 

En meningsfull sysselsättning under sommaren finns det också ett stort behov av. Dessa 

elever är ofta pga. ålder och funktionshinder ej lämpliga eller kvalificerade för de 

sommararbeten som erbjuds. 

Målsättning 

Att ge eleverna möjlighet att göra sig ekonomiskt oberoende genom eget arbete. Detta 

skulle minska kostnader för samhället i övrigt, försäkringskassa, socialtjänst, 

arbetsförmedling mm (Projektbeskrivning Övergång gymnasiesärskola arbetsliv) 

Projektets bakgrund   

I projektet arbetar en praktiksamordnare med de elever som går sista året på 

gymnasiesärskolan i Arvika och Eda. Syftet och målsättningen inom projektet är som 

tidigare nämnts att skapa ökade förutsättningar för eleverna att bli ekonomiskt oberoende 

genom ett eget arbete efter studenten. Praktiksamordnaren fördelar sin tid mellan de två 

skolorna beroende på elevantalet och det aktuella behovet hos eleverna. Under 

2009/2010 så hade praktiksamordnaren hand om sju elever, varav merparten var elever 

på gymnasiesärskolan i Eda. Under läsåret 2010/2011 så hade praktiksamordnaren 

sammanlagt 17 elever: en elev i Eda och 16 elever i Arvika.  

Praktiksamordnaren har också arbetat med tre elever på yrkes- och 

verksamhetsträningen, något som enligt praktiksamordnaren inte ingick i det ursprungliga 

uppdraget utan tillkom efter hand. På yrkes- och verksamhetsträningen går elever med 

stora funktionsnedsättningar och där innehållet i utbildningen i hög utsträckning 

fokuserar på att förbereda eleverna för ett så självständigt vardagsliv som möjligt. Dessa 

elever blir i regel inte aktuella för arbetsmarknaden utan övergår i många fall till daglig 
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sysselsättning i kommunernas handikappomsorg12. På yrkes- och verksamhetsträningen 

är det rektor som bestämmer antal praktikveckor för eleverna utifrån deras förmågor. 

Praktiksamordnaren framhåller här betydelsen av att dessa elevers utbildning också 

innehåller möjligheten till arbetsplatspraktik. Eleverna inom denna del av 

gymnasiesärskolan kommer dock inte att ingå i praktiksamordnaren kommande arbete. 

Projektet övergång Gymnasiesärskola – arbetsliv beskrivs i intervjuerna med 

praktiksamordnaren ha sin bakgrund i att många av de elever som slutar 

gymnasiesärskolan har haft problem med att finna egenförsörjning efter studenten. 

Denna grupp beskrivs också ha svårigheter att konkurrera med andra om sommarjobb. 

Elever som gått ur det nationella programmet på gymnasiesärskolan ska efter skoltidens 

slut prövas mot den öppna arbetsmarknaden, medan de personer som blir beviljade LSS 

får fortsatt aktivitetsersättning. Tidigare fick målgruppen i högre utsträckning ekonomisk 

ersättning efter avslutad skolgång oavsett arbetsförmåga.  

Många gånger kan eleverna på grund av sina funktionsnedsättningar ha svårigheter att 

själva ta initiativ att kontakta olika myndigheter och att självständigt söka arbete, varpå 

det är viktigt att det finns någon som kan bistå eleverna med stöd och stöttning i dessa 

kontakter. Tidigare så har det gått ut elever från gymnasiesärskolan som inte haft någon 

kontakt med Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan, vilket har lett till att dessa 

personer också har blivit ”osynliga och bortglömda” och många gånger suttit hemma 

sysslolösa. Eleverna har i hög utsträckning också riskerat att hamna mellan olika 

myndigheter eller blivit beroende av socialtjänstens försörjningsstöd om 

Försäkringskassan bedömt att deras arbetsförmåga inte är så pass nedsatt att fortsatt 

aktivitetsersättning beviljas13. Behovet hos dessa elever av att få stöttning i kontakten 

med myndigheter och i övergången till arbetsliv har därmed varit stort. 

I Eda så beskrivs praktiksamordningen vara väl uppbyggd medan det i Arvika upplevs ha 

saknats en tydlig struktur och schemaplanering kring praktiken för eleverna på 

gymnasiesärskolan. Detta menar praktiksamordnaren, har gjort att det kan vara svårare att 

komma in och arbeta med praktiksamordning först i årskurs 4. 

För att praktiksamordnarens arbetsuppgifter inte skulle krocka med de arbetsuppgifter 

som tidigare utfördes av den samordnare som arbetade med övergången från 

grundsärskola till gymnasiesärskola så diskuterades innehållet i projektet noga innan det 

sjösattes. Praktiksamordnaren upplever att uppdraget har haft en mycket tydlig och 

avgränsad arbetsbeskrivning. 

                                                             

12 Praktiksamordnaren berättar att dessa elever också kan ha sin sysselsättning hos privata aktörer, fast de förblir 
inskrivna på kommunens dagliga sysselsättning. 
13

 Praktiksamordnaren berättar också att det i vissa fall har varit aktuellt att förlänga praktikperioderna efter avslutad 
skolgång, då detta möjliggjort att eleverna har fått möjlighet att få aktivitetsstöd. Denna summa är dock lägre än 
aktivitetsersättning 
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Praktiksamordnarens arbete 

Arbetet består i stor utsträckning av att ta över kontakten med eleven och den 

praktikplats som yrkesvalslärare tidigare har ordnat för eleven, med målsättningen att 

eleverna får möjlighet till fortsatt arbete och självförsörjning efter praktikens slut. Ibland 

hjälper praktiksamordnaren också till att ordna nya praktikplatser, i de fall den tidigare 

praktikplatsen inte har fungerat. I intervjuerna och utifrån den dokumentation som förts 

inom projektet så blir det påtagligt att arbetet omfattar många arbetsuppgifter, både i 

direkt relation till eleverna, men framförallt i kontakten med andra aktörer. Utifrån 

projektets statistik och resultatredovisning kan uttydas att arbetet förutom att anordna 

och besöka praktikplatser också inkluderar en kartläggande funktion av elevens situation 

och problematik, samt att bistå med hjälp och stöd i att fylla i ansökningar och söka 

ersättningar.  

Praktiksamordnaren har haft en samordnande funktion i relation till gymnasiesärskolorna, 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialtjänsten, handikappomsorgen, 

arbetsmarknadsenheten och frivården. Kontakten kan exempelvis gälla ansökningar om 

aktivitetsersättning, inskrivning i daglig verksamhet, kartläggning på Jobbcenter och 

ansökan om eget boende. 

Arbetet inkluderar också motiverande samtal med eleven samt kontakt och samtal med 

föräldrar.  

Uppföljningsansvar  

Praktiksamordnaren har ett uppföljningsansvar för eleverna över sommaren. Någon fast 

tidsram för uppföljningsansvaret är inte satt, utan har sett olika ut beroende på 

behovsbilden hos eleverna. Under sommaren 2010 fick praktiksamordnaren många 

telefonsamtal från elever som precis hade tagit studenten. Det blev påtagligt att många av 

eleverna kände oro inför framtiden och inte visste vart eller till vem de skulle vända sig. 

Praktiksamordnaren menar att detta visade vikten av det fanns någon som under en tid 

fanns kvar och kunde vägleda eleverna, men framförallt att eleverna inte lämnas vind för 

våg utan har en övergång klar till arbete, fortsatt praktik eller till socialtjänsten innan 

eleverna avslutas hos praktiksamordnaren. 
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Arbetsprocessen 

Arbetet beskrivs av praktiksamordnaren som en process, där det är viktigt att få en 

relation till eleverna och att successivt lära känna dem. Inledningsvis i projektet så började 

praktiksamordnaren helt sonika att besöka klasserna och att vara med på lektionerna för 

att eleverna skulle vänja sig vid att ha henne närvarande. Hon beskriver att det har tagit 

ett tag innan eleverna lärt att känna henne och där hennes närvaro har blivit till en 

naturlig del i skolmiljön. Genom att elevunderlaget inte var så stort när projektet startade 

så hade praktiksamordnaren möjlighet att också börja arbeta med eleverna på 

gymnasiesärskolans tredje år, alltså de elever som tog studenten i juni 2011. Att hon lärde 

känna eleverna i ett tidigt skede ser praktiksamordnaren som en viktig förutsättning för 

att det fortsatta arbetet skulle bli möjligt. 

För många elever så kan också praktiken vara ett jobbigt moment där en trygg och bekant 

miljö ska bytas ut mot nya och främmande miljöer med många nya ansikten. I 

praktiksamordnarens berättelser så framträder bilden av att eleverna ibland kan uppleva 

samtalen och planeringen inför praktikperioder som jobbiga och frustrerande. 

Praktiksamordnaren berättar att eleverna kan ha svårt att skapa inre bilder av hur 

praktikplatsen kommer att se ut. Då är det viktigt att man tillsammans med eleven åker ut 

och besöker praktikplatsen och får ett ansikte på de personer som finns där. I det stora 

hela, menar hon, är eleverna dock i slutändan tacksamma för den stöttning som de fått. 

Praktiksamordnaren beskriver att det ibland har varit svårt med motivationen hos 

eleverna. Anledningen till detta, menar hon, är att en del av eleverna är oroliga och rädda 

för förändringar och att det kan vara en stor omställning att gå från den invanda 

skolmiljön till helt nya miljöer med nya människor, och där eleverna många gånger kan 

vara känsliga för förändringar och nya situationer. Att finna nycklarna till att motivera 

eleverna beskrivs av praktiksamordnaren som det centrala men också det svåraste i 

arbetet.  

I intervjuerna så berättar praktiksamordnaren att det är viktigt att eleverna så tidigt som 

möjligt förstår kopplingen mellan att sluta skolan och att försöka finna försörjning. 

Eleverna kan också på grund av sina funktionsnedsättningar ha svårigheter att se framåt 

och att förstå kopplingen mellan vad som händer när man slutar skolan och vikten att ha 

en egen försörjning. Praktiksamordnaren menar därför att det är viktigt att börja 

förbereda eleverna inför praktik redan i årskurs 1, för att sedan öka praktikveckorna 

successivt under utbildningen. Ibland har eleverna också avsagt sig stöd från 

praktiksamordnaren när det kommer till att söka arbete, då de föredragit att försöka lösa 

detta själva. Här lyfter praktiksamordnaren upp att det då är viktigt att stå tillbaka lite och 

att eleverna själva får göra det de vill och tror är rätt. Att inte ta över ansvaret från eleven, 
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utan att ge verktyg för att eleven ska bli så självständig som möjligt betonas också av 

praktiksamordnaren. 

Under gymnasiets fjärde och sista år så får eleverna aktivitetsersättning. 

Aktivitetsersättningen är inte kopplad till närvaro i skolan eller till någon form av 

prestation. Detta, menar praktiksamordnaren, har varit ett stort problem när det gäller 

elevernas motivation till studier. Aktivitetsersättningen är något som upphör efter att 

eleverna har tagit studenten. För att öka elevernas kunskap och medvetenhet om vad som 

händer efter studenten så kommer Försäkringskassan till skolan och informerar om 

villkoren för att få fortsatt aktivitetsersättning. Arbetsförmedlare gör också besök på 

gymnasiesärskolan för att informera eleverna om inskrivning på Arbetsförmedlingen. 

Praktiksamordnaren beskriver att hon har haft en bra kontakt med den lokala 

arbetsförmedlaren. 

Små saker spelar stor roll 

Praktiksamordnaren beskriver att det är många faktorer som ska stämma för att praktiken 

ska fungera. I intervjuerna så betonas vikten av en individuell planering och att 

förutsättningarna runt omkring eleverna är de rätta. Framförallt är det elevernas önskemål 

om praktikplats som är viktiga att tillmötesgå i så stor utsträckning som möjligt. Ibland 

har dock praktikplatserna inte varit rätt för den enskilda eleven, ibland har privata 

problem och hemförhållanden påverkat elevernas situation och inverkat på 

praktikperioden. Praktiksamordnaren lyfter här upp att gränsen mellan att en praktikplats 

fungerar bra eller inte fungerar alls ibland rör sig om små detaljer i planeringen av - eller 

detaljer kring - praktikplatsen och att situationen ofta är känslig för yttre förändringar och 

påverkan. 

Även om praktiken inte alltid mynnar ut i en anställning så menar praktiksamordnaren att 

erfarenheterna från praktikperioden ändå blir en viktig byggsten i det kommande 

vuxenlivet där en bra praktik också skapar en bra grund för att kunna fortsätta ut mot 

arbetslivet. Positiva erfarenheter från praktikplatserna kan generera en positiv utveckling 

hos eleverna och ett ökat självförtroende. Erfarenheterna från praktiken ger också nya 

kunskaper inom de specifika yrkesområdena. 

En svårighet i arbetet är också att finna arbetsuppgifter till eleverna. Många gånger 

handlar det om att konstruera arbetsuppgifter som passar elevens förmågor. Den största 

behållningen i arbetet, menar praktiksamordnaren, har varit att komma ut på 

praktikplatserna och se att eleverna betraktas som vem som helst på arbetsplatsen, fyller 

en funktion precis som vilken annan anställd och fungerar i det sociala sammanhanget. I 

relation till målet om självförsörjning så menar praktiksamordnaren också att detta mål 
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inte alltid är realistiskt utifrån elevens förutsättningar. Ibland är daglig verksamhet en mer 

aktuell sysselsättning. Här framhäver praktiksamordnaren att det viktiga är att eleven 

hamnar rätt och att situationen anpassas efter elevens behov och förutsättningar. Här 

påtalas också att utbudet av dagliga verksamheter varierar beroende på kommun, där 

Arvika har fler dagliga verksamheter. 

 

I relation till myndigheter 

Praktiksamordnaren upplever att eleverna ofta blir missförstådda i mötet med 

myndigheter. Ofta, tror hon, så kan det handla om att eleverna inte förstår innebörden i 

vad som sägs i mötet. Det kan också finnas begränsningar i elevernas förmåga att förstå 

och ta till sig skriftlig information i brev, beslut och olika intyg. Här ser 

praktiksamordnaren att det finns ett stort behov av att det finns någon som kan vara med 

och underlätta, både i mötet och vid genomgång av skriftliga dokument. 

Praktiksamordnarens erfarenhet här är att hennes medverkan i kontakten med 

myndigheter har ökat möjligheterna till en god samordning runt eleven. Att de olika 

parterna samverkar ser hon som en nödvändighet för att eleverna ska få förutsättningar 

att gå vidare efter skoltiden. Det är också viktigt att eleverna får ta del av de intyg och den 

dokumentation som finns om dem. I sammanhanget framhålls också vikten av att 

personerna i myndighetsrollerna har kunskap om – och förståelse för- olika typer av 

funktionsnedsättningar och begåvningshandikapp. 

Kontakten med arbetsgivare/praktikplatser 

Kännedomen om de lokala aktörer som finns i Arvika och Eda och de utvecklade 

kontaktnäten med tidigare praktikplatser beskrivs av praktiksamordnaren som en styrka i 

projektet. Genom att praktiksamordnaren har etablerat och arbetat upp ett nätverk med 

praktikplatser, så menar hon också att det har blivit lättare att ”ta pulsen” på de olika 

arbetsplatserna. Att det finns en god atmosfär och att relationerna till praktikplatsernas 

personal är goda, ses som en viktig faktor.  

Praktiksamordnarens erfarenhet är att många arbetsplatser är positiva till att ta emot 

särskoleelever som praktikanter. I Eda har man också arrangerat handledarträffar för 

praktikhandledarna, där de getts möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra. Det är 

viktigt att handledarna på praktikplatserna får tillräcklig information och tydliga riktlinjer 

kring hur de ska introducera eleven på praktikplatsen. Det kan exempelvis handla om att 

ge eleven ett fåtal arbetsuppgifter och tydliga instruktioner kring olika moment.  
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När det kommer till att informera praktikplatsen om de aktuella funktionsnedsättningarna 

hos eleven så görs det med hänsyn till sekretessen. Här kan praktiksamordnaren förklara 

hur exempelvis autism yttrar sig generellt, utan att gå in på den specifika elevens situation. 

Ibland kan det på förhand vara svårt att veta till vilken grad och på vilket sätt man ska 

informera praktikplatserna. Praktiksamordnaren berättar att det ibland har hänt saker på 

arbetsplatsen som skulle kunna ha undvikits om man hade informerat tidigare. Här är det 

också viktigt att arbetsplatsen tar kontakt med praktiksamordnaren om det är något som 

inte fungerar. 

 

Kontakten med föräldrar 

Praktiksamordnaren tror att hennes roll och funktion kan underlätta för elevernas 

föräldrar när det kommer till information om de ansökningar och intyg som blir 

nödvändiga i kontakten med exempelvis Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

Enligt praktiksamordnaren så är också elevens förutsättningar många gånger beroende av 

hur drivande föräldrarna är. Som förälder kan det dock vara svårt att sätta sig in i de 

villkor och regler som gäller och att veta var man ska finna information. Ibland, berättar 

praktiksamordnaren, finns det heller inte föräldrar med i bilden vilket gör att eleverna kan 

stå i en särskilt utsatt position. 

Utredningar på eleverna har ofta gjorts i tidiga år, och ibland har inte eleverna varit 

medvetna om sin diagnos förrän högt upp i tonåren. Detta menar hon, kan bero på att 

föräldrarna ibland har saknat medvetenhet om - eller försökt att dölja diagnosen för sitt 

barn. Det är heller inte ovanligt att föräldrarna själva har någon form av 

funktionsnedsättning. Praktiksamordnaren ger ett exempel på en elev som fick veta om 

sin diagnos först vid inskrivningssamtalet på arbetsförmedlingen, vilket kom som en 

chock för eleven.  

Att prata med eleverna om innebörden i diagnosen framhålls av praktiksamordnaren som 

ett viktigt led i skolan roll för att skapa medvetenhet hos eleverna och för att lära dem att 

hantera svårigheter och hinder som kan uppstå i relation till sina funktionsnedsättningar. 

Det kan många gånger dock vara känsligt att ta upp det med eleverna. Ibland kan det 

också vara svårt att veta på vilket sätt och med vilka ord som ämnet ska lyftas. 

Projektägarens roll 

Projektägaren är som tidigare nämnts rektor för gymnasiesärskolan i Eda. Rektor har 

också suttit med i länsgruppen som planerat den länsövergripande praktiksamordningen 

för gymnasiesärskolan. Projektägaren beskrivs som engagerad och kunnig och som ett 
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bra stöd i arbetet de gånger det har uppstått problem. Praktiksamordnaren beskriver 

relationen till projektägaren som nära och bra. 

Omgivningsfaktorer  

I intervjuerna med praktiksamordnaren och den intervjuade läraren så diskuterades den 

omorganisering som var på väg att genomföras vid gymnasiesärskolan i Arvika.  

Omorganiseringen var dock inte något som antogs påverka funktionen som 

praktiksamordnare. Däremot hade diskussionerna märkts av i klimatet på skolan, samt 

antogs påverka eleverna, då omorganiseringen också skulle komma att innebära att 

eleverna skulle byta undervisningslokaler. I intervjun med läraren och 

praktiksamordnaren framkommer att det under tiden för intervjun rådde en ganska orolig 

stämning på skolan. 

 

Projektredovisning  

Praktiksamordnaren har under projekttiden haft kontinuerlig kontakt med 

Samordningsförbundets ansvariga tjänsteman, och månadsvis skickat in rapporter till 

henne för vidare redovisning till beredningsgrupp och styrelse. 

 

Resultat  

I projektets egen statistiksammanställning så redovisas utvecklingen kring elevernas 

övergång i sysselsättning mellan åren 2005 och 2010. Siffror för läsåret 2010/2011 saknas 

därmed i sammanställningen. 

Resultat projekt Övergång gymnasiesärskola - arbetsliv 

2005/2006: 0/6 personer i sysselsättning  2008/2009: 1/4 personer i sysselsättning 
2006/2007: 0/2 personer i sysselsättning  2009/2010: 5/6 personer i sysselsättning 
2007/2008: 2/6 personer i sysselsättning  2010/2011:  siffror saknas 
      

(tabell 2. Statistiksammanställning från projekt Övergång gymnasiesärskola - arbetsliv) 
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Fortsättningen  

Finansieringen från Arvika/Eda Samordningsförbund upphörde i augusti 2011. Dock 

trodde praktiksamordnaren att tjänsten i någon form skulle bli kvar, då behovet av att det 

finns någon som hjälper eleverna i övergången från studier till arbete var påtagligt. Att det 

fanns ett stort behov av tjänsten var också en uppfattning som verkade vara stark bland 

många i omgivningen. Under tiden för intervjuerna så avvaktade man i projektet 

resultatet från den länsövergripande förundersökning som skulle presenteras i juni 2011. 

Praktiksamordnaren visste då inte hur och i så fall i vilken form projektet skulle fortleva 

men tanken var att projektet skulle fortsätta drivas i en länsövergripande projektform: 

”Bryggan länet”, med sammanlagt tre praktiksamordnare i Värmland, fördelade på olika 

geografiska distrikt. 

Praktiksamordnare beskrev både vinster och farhågor med att praktiksamordningen 

eventuellt skulle övergå till den länsövergripande projektformen. Att samarbeta med 

samordnare i andra kommuner sågs som positivt. Bryggan i Karlstad beskrivs ha funnits 

sedan slutet på -90 talet och haft en framgångsrik metod. För Arvika/Edas del skulle det 

innebära att ytterligare två kommuner tillkommer. De utmaningar som 

praktiksamordnaren nämner blir här att lära känna nya elever, att närheten försvinner och 

att behöva etablera kontakt med nya praktikplatser. Det önskvärda, menar 

praktiksamordnaren, vore att kunna fortsätta arbeta enbart i Arvika och Eda och att 

praktiksamordnarens arbetsområde också inbegriper eleverna i de tidigare årskullarna på 

särgymnasiet. 

 

Elevernas berättelser 

De intervjuade eleverna, två killar och en tjej, var under tiden för intervjuerna precis på 

väg att ta studenten från gymnasiesärskolan. En elev hade haft sin praktik på en 

dagverksamhet för äldre, och två elever hade haft sina praktikperioder på en bilverkstad. 

Av dessa elever, så var det en som hade fått en trygghetsanställning14 på praktikplatsen i 

anslutning till skolavslutningen. En elev skulle vara kvar på sin praktikplats, men inte som 

arbetstagare, utan genom att fortsättningsvis bli inskriven i LSS- verksamheten och att ha 

sin dagliga verksamhet på den gamla praktikplatsen. Eleven som hade gjort sin praktik på 

                                                             

14 Trygghetsanställning innebär att Arbetsförmedlingen betalar 80 % av arbetstagarens lön, medan arbetsgivaren 
betalar 20 % av lönen samt arbetsgivaravgifter. För arbetstagaren innebär det ingen skillnad i lönevillkor utan denne 
får en avtalsenlig lön. 
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dagverksamheten för äldre hade inte fått möjlighet till fortsatt arbete där, och hade då 

fortsatt att söka arbete på egen hand.  

Samtidigt som eleverna upplevde att det var skönt att sluta skolan, så var det också med 

blandande känslor, då de skulle sakna sina klasskamrater.  

Gemensamt i de intervjuade elevernas berättelser är att de alla pratar om och beskriver 

vägen ut mot ett självständigt liv. I berättelserna framkommer några av de förhoppningar 

som de tre eleverna har inför framtiden. Det handlar bland annat som att kunna få ett 

eget boende, att i framtiden kunna bo i ett hus, att ha råd att åka utomlands, att kunna 

spara undan pengar och att bilda familj. En av eleverna ser också kunskapsvinster med 

praktikplatsen utifrån planen att ta körkort: 

 

Jag vill lära mig så mycket som möjligt om bilar, för jag har funderat på att läsa till körkort 
och att köpa en bil själv. 

 

Vikten av möjligheterna till en försörjning för att uppfylla sina drömmar blir påtaglig i 

elevernas berättelser. Den elev som hade fått en trygghetsanställning menar att 

alternativet hade varit en kommunal praktikplats som inbringat tre tusen kronor i 

månaden. Anställningen blev därmed en nödvändig förutsättning för att kunna leva ett 

självständigt liv, att kunna ha ett eget boende tillsammans med sambon och att kunna 

ha bil. 

När det kommer till praktiksamordnarens roll så beskrivs hennes funktion av eleverna 

som en trygghet och att det har varit skönt att kunna prata med någon om det som 

händer i livet och på praktikplatsen. 

 

Jag har varit trygg att ha… att kunna prata med henne (…) Det har känts väldigt bra. 

 

Framförallt har eleverna fått hjälp med praktiska saker och stöd i kontakten med 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och när det gäller att få intyg från läkare inför 

ansökan om ekonomisk ersättning från Försäkringskassan. För en elev så ökade 

skolnärvaron när praktiksamordnaren började arbeta med eleverna. I samtalet mellan 

utvärderaren, praktiksamordnaren och eleven så beskriver eleven situationen på följande 

sätt: 
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Innan du var här? Nej, det var väl, jag var väl aldrig här riktigt. Jag var hemma väldigt mycket. 
Men sen, de andra praktikplatserna jag var på, där fick man inte göra så mycket, så det var ju 
ingen idé att göra nått. Så när alla andra var iväg, så var jag hemma. 

 

Eleven berättar att han tidigare var hemma mycket från skolan och hade praktikplatser 

som inte fungerade. När praktiksamordnaren började arbeta med eleverna så skedde dock 

en förändring. Eleven tror att han skulle ha fortsatt att gå hemma om det inte var för 

praktiksamordnaren. Hon bidrog här till att eleven hamnade på en praktikplats som 

fungerade bra för eleven, och som också ledde till arbete. En viktig komponent beskrivs 

ha varit att praktiksamordnaren också undersökte vilka intressen eleverna hade och var 

eleverna önskade ha sin praktik: 

 

Hon frågade ju, och hon tog reda på vart vi ville vara (…) först visste vi väl inte vad det var 
(hon skulle göra), men sen berättade hon ju vad hon skulle hjälpa till med så det blev ju bra. 

 

De vinster som nämns av eleverna i relation till praktikplatserna är att det har varit bra 

att lära känna människor, att man har känt sig uppskattad på praktikplatsen, fått ökade 

kunskaper inom verksamhetsområdet och att eleverna har fått prova att arbeta inom 

olika områden. Praktiksamordnaren tillägger också att referenserna från praktikplatserna 

kan vara till nytta inför kommande arbeten. 

 

Sammanfattning och värdering 

I intervjuerna så beskriver praktiksamordnaren de generella svårigheterna med att växa 

upp och finna en plats i samhället. Att växa upp med funktionsnedsättningar innebär ofta 

än större utmaningar inför övergången till vuxenliv och arbetsliv. Många gånger har 

elever som gått ur gymnasiesärskolan, enligt praktiksamordnaren tagit studenten utan att 

ha haft någon kontakt med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller möjligt 

kommande arbete. 

Förutom de egna begränsningarna hos en person med funktionsnedsättningar så kan 

omgivningen beroende av kunskap och attityder underlätta eller försvåra i sociala 

sammanhang och i mötet med myndigheter. I intervjuerna med praktiksamordnaren 

beskrivs att eleverna på gymnasiesärskolan ofta blir missförstådda i mötet med 

myndighetspersoner på grund av att det ibland kan vara svårt att kommunicera och 
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uttrycka på grund av begränsade förmågor. Kommunikationen och relationen är också 

beroende av myndighetspersonernas kunskap om och förståelse inför de aktuella 

funktionsnedsättningarna. Här har praktiksamordnaren sett en stor vinst i att hon har 

kunnat vara med och agera ”tolk” i mötet. 

Den lokala förankringen, kännedomen hos praktiksamordnaren om lokalsamhället, 

arbetsgivare och tidigare praktikplatser som finns, samt praktiksamordnarens process- 

och relationsinriktade arbetssätt ses av utvärderaren som styrkor i projektet. De 

intervjuade eleverna ger också en bild av att praktiksamordnarens funktion har haft 

betydelse och värde för dem. 

Projektets utformning och praktiksamordnarens funktion värderas sammanfattningsvis 

som mycket värdefulla när det kommer till att skapa ökade förutsättningar för att 

förbereda eleverna inför en övergång till vuxenliv och arbetsliv. 
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6. Diskussion 

I följande avsnitt summeras och diskuteras Samordningsförbundets organisering och 

projektverksamheter utifrån de utsagor som lyfts upp i tidigare kapitel. Resonemanget 

kommer att fokusera på de vinster och problemområden som uppmärksammats i 

intervjuerna, dels på den deltagarbaserade projektnivån, dels i relation till 

Samordningsförbundet som struktur och organisation. Förslag på utvecklingsområden 

och reflektioner ges löpande i texten och avsnittet avslutas med att ange några 

övergripande förslag inför det fortsatta arbetet.  

Projekten 

De olika projektverksamheternas karaktär påverkas av den lokala kontexten och det 

lokala ledarskapet, vilket anses ha både styrkor och begränsningar. En gemensam styrka 

och framgångsfaktor anses av utvärderaren framförallt vara den lokala kunskapsbasen 

och engagemanget som återfinns hos medarbetarna i projekten. En gemensam styrka i 

projekten är också att rehabsamordnarna i projekt unga Vuxna/rehab och 

praktiksamordnaren i projekt övergång gymnasieskolan – arbetsliv känner stöd från- och 

har ett nära samarbete med- projektägarna.  

Projekt Unga vuxna/rehab 

Deltagarna upplever överlag att de fått effektiv hjälp i kontakten med rehabsamordnarna, 

dels med konkreta saker som att fylla i blanketter, stöd i myndighetskontakter och 

praktiksamordning, men också stöd i vardagsbekymmer och relationer. Vinsterna på 

deltagarnivå framträder också genom faktorer som att projekten har möjliggjort en ökad 

tillgänglighet till neuropsykiatriska utredningar eller andra medicinska kontakter, något 

som påtalas som värdefullt i intervjuerna med deltagare. I Arvika påtalar deltagarna också 

vinsterna med att ges möjlighet till friskvård på Hälsokompaniet. Under tiden för 

intervjuerna var detta ännu inte möjligt i Eda. Överlag så beskrivs också positiva 

relationer till rehabsamordnarna och där det personliga stödet ses som värdefullt. Någon 

efterfrågade mer gruppaktiviteter för att få möjligheter till sociala kontakter. 

Deltagande i projektet verkar för de personer som varit inskrivna en längre tid utgöra en 

plattform att gå vidare från och har utgjort en trygghet i en annars ganska osäker vardag. 

Av de deltagare som var relativt nyinskrivna hade flera av dem tidigare erfarenheter av 

arbetspraktik på Arbetsmarknadsenheten (AME). Dessa deltagare hade svårt att särskilja 

Finsam från den ordinarie arbetsmarknadsenheten, dels på grund av utbudet, men också 
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för att rehabsamordnaren tidigare arbetat med arbetsmarknadsenhetens 

praktiksamordning. 

De framgångsfaktorer som identifieras är framförallt rehabsamordnarnas engagemang, 

samordnande funktion och att rehabsamordnarna i så stor utsträckning som möjligt 

försöker tillgodose de individuella behoven hos deltagarna. Rehabsamordnarnas faktiska 

och vardagliga arbete skiljer sig genom detta från projektens ursprungliga ambitioner om 

arbetsrehabilitering då målgruppens behov och problembild har skiftat från 

projektstarten till att i större utsträckning kännetecknas av en vård- och stödsamordnande 

karaktär samt stöd i vardagslivet snarare än stöd i direkta arbetsrehabiliterande processer. 

Detta är något som framförallt blir tydligt i projektverksamheten i Arvika, medan 

projektverksamheten i Eda i större utsträckning verkar ha bibehållit fokus på arbetslinjen.  

Det arbete som utförs av rehabsamordnarna uppfattas som ett komplext arbete som 

kräver en hög grad av organisering, kunskap om de olika myndigheternas arbete och 

regler, och framförallt ett utvecklat kontaktnät till relevanta aktörer inom- och kanske 

framförallt utanför Samordningsstrukturen. Arbetet kräver lyhördhet och 

fingertoppskänsla och där en god och tillitsfull relation mellan deltagare och 

rehabsamordnare är en förutsättning för ett lyckat arbete. Under besök i verksamheterna 

så fick utvärderaren en inblick i det vardagliga arbete som utförs. Stundtals i intervjuerna 

så fick svårigheterna med arbetet och vad rehabsamordnarna såg som problematiskt ett 

stort utrymme. De observationer som gjordes genom att följa rehabsamordnarna i deras 

arbete gav däremot utvärderaren en positiv bild som motvikt till de ”tunga” berättelserna 

av det faktiska arbetet. Rehabsamordnarnas arbete kännetecknades enligt utvärderaren av 

kompetens, ett stort engagemang och ett reflekterande och nyanserat förhållningssätt i 

relation till deltagarna, där ett gott bemötande genomsyrade arbetsmetodiken. Denna bild 

stärktes ytterligare i intervjuer med deltagare och projektägarna. Utvärderaren ser därför 

ett stort värde i att Samordningsförbundet är mån om att bevara den lokala kompetensen. 

I en utvärdering av den här karaktären kan enbart vissa aspekter av rehabsamordnarnas 

arbete ges, dock utan att få med de dimensioner som finns och skapas genom människors 

interaktion och vardagliga praktik. För att kunna redovisa vad det faktiska arbetets 

praktik består av, mer än hur stor andel av deltagarna som går till vilken försörjning, så 

skulle kvalitativa sammanställningar som beskriver det arbete som utförs av 

rehabsamordnarna kunna skrivas inom projekten. Genom att kunskap och information i 

dagsläget överförs muntligt, från person till person, och där tydliga arbetsbeskrivningar 

som berör respektive parts uppdrag upplevs saknas, så riskerar också kunskapen att 

försvinna vid omsättning av personal eller genom projektavslut. Ett sätt att visa resultat är 

också att dokumentera och beskriva det arbetssätt som man använder sig av och anser 

fungera. Syftet med sådana beskrivningar är utveckla det arbete som utförs inom 

Samordningsförbundet, men framförallt att ta till vara på och systematisera den kunskap 
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som projekten genererar. Utvärderaren föreslår därför att ett sådant uppdrag ges till 

personalen inom projekten i kommande arbete. 

Rehabsamordnarnas benägenhet att utgå från individens faktiska behov framför de 

organisatoriska målsättningarna ses av utvärderaren som en av projektens största vinster, 

vilket överensstämmer med arbetssättet ”Individen i centrum”. Dock skiljer sig det 

faktiska arbetet mot det i projektstarten formulerade uppdraget (se s. 9). Här kan en 

reviderad och tydligt utformad arbetsbeskrivning och reviderad projektbeskrivning utgöra 

användbara verktyg för rehabsamordnarna när det kommer till att avgränsa och skapa 

rimliga ramar för det egna uppdraget gentemot andra stöd- och vårdfunktioner.  

Bakgrunden till detta förslag är de upplevda förväntningar och föreställningar som 

rehabsamordnarna har upplevt hos andra aktörer om att Finsam- projekten tros ha mer 

resurser än vad de de facto har, och att rehabsamordnarna ibland inte kunnat överlämna 

deltagare tillbaks till handläggargrupperna när uppdraget varit slutfört, eller när personen 

visat sig inte falla utanför de kriterier som ska vara uppfyllda för att vara inskriven i 

Finsam. Rehabsamordnarna ger också flera exempel på remisser där rehabsamordnarna 

förväntas hantera ärenden som istället borde ligga hos vård- och omsorgsförvaltningen 

eller missbruksvården. En tydligare formulering och arbetsbeskrivning av 

rehabsamordnarnas uppdrag kan här utgöra ett stöd för att tydligare särskilja de 

ansvarsområden som faller inom projekten och det ansvar och stöd som ordinarie 

verksamheter ska sörja för. Här blir det också viktigt att inremitteringen i projekten sker 

först efter en grundlig diskussion om problem- och behovsbild i handläggargrupperna. 

Vid inremittering i projekten bör också tas i beaktande att det inte är kostnadseffektivt att 

erbjuda Finsam- insatser till personer som kan tillgodose sig en rehabilitering i ordinarie 

verksamhet (Stadskontoret 2008).  

Till de problemområden som uppmärksammats i projekten så beskrivs framförallt att 

möjligheterna att arbeta med och utveckla alternativa arbetssätt har varit begränsade. Här 

anges flera orsaker. Att ekonomiska incitament sägs finnas i Eda kommun för att placera 

deltagare på AME- enheten framstår i utsagorna som särskilt problematiskt och anses ha 

utgjort ett hinder för metodutveckling och alternativa insatser för deltagarna. I Eda är 

också personalomsättningen i projektet något som beskrivs ha påverkat deltagarnas 

processer negativt. Båda faktorer är också hämmande för samverkansprocessen (jfr 

Danermark & Kullberg 1999, Danermark 2004). 

Båda projektens struktur och stabilitet upplevs också ha påverkats negativt av en 

kortsiktig verksamhetsplanering och osäkra anställningsvillkor. Inspektionen för 

socialförsäkringen lyfter i sin granskning av samordningsförbund upp kontinuitet och 

långsiktighet som framgångsfaktorer i samverkansprojekt (ISF 2011:2), vilket också 

efterfrågas bland de intervjuade aktörerna på projektnivån.  
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Vad kännetecknar Projekt Unga vuxna/rehab? 

Under arbetet med utvärderingen så har utvärderaren reflekterat över hur det arbete som 

bedrivs inom projektverksamheten ska karaktäriseras och beskrivas. Det formella 

uppdraget är formulerat så att deltagarna genom deltagande i Finsam ska få hjälp att finna 

en varaktig egenförsörjning. Det faktiska arbetet beskrivs av en rehabsamordnare som att 

istället hjälpa deltagarna att hålla näsan över vattenytan. I relation till deltagarnas ofta 

komplexa situation och problematik så uttryckte en rehabsamordnare att 

arbetsrehabilitering var den minsta delen av arbetet. Behovet av en samordnande 

funktion för individen blir i det empiriska materialet påtaglig och i den sammanställning 

som anger rehabsamordnarnas arbetsuppgifter (figur 4) blir den vård- och 

stödsamordnande funktionen tydlig. Att söka jobb och studier verkar i relation till detta 

ha en mindre framträdande roll. Sammanställningen kan förutom att visa på 

rehabsamordnarnas arbetsuppgifter också spegla behovsbilden hos deltagarna.  

I intervjuerna med handläggarna så framträder också behovet av en psykosocialt betonad 

rehabilitering framför en arbetsrehabilitering hos deltagarna. Inför kommande projekt 

och verksamhetsplanering kan därför finnas anledning att aktörerna i 

Samordningsförbundet diskuterar och beslutar vilken inriktning och vilken typ av 

projektverksamhet det är man vill ha. Utvärderaren ser tre distinkta drag i det arbete som 

utförs och väljer att sammanfatta dem enligt följande: 

 

- vård- och stödsamordnande arbete 
- psykosociala aktiviteter/rehabilitering med fokus på vardagsliv 
- rehabilitering till arbete eller studier 

 
 

Om Samordningsförbundet i sitt kommande arbete väljer att inrikta sig på ett område, 

kan det vara av värde att se vilka befintliga metoder kring respektive område som finns 

och som har stöd i forskningen. Om man väljer en inriktning som inkluderar alla 

områden, så bör diskussionen i sin helhet fokusera vilka insatser som ska erbjudas och 

vilka resurser som är nödvändiga för att skapa en heltäckande bredd i utbudet. 

Målgruppens beskrivna ökade psykiska ohälsa i samband med en bristande tillgänglighet 

till primärvård och öppenpsykiatri utgör enligt utvärderaren ett incitament för 

Samordningsförbundet att utveckla det vård- och stödsamordnande arbetet kring 

individerna samt att initiera och utveckla ett starkare samarbete med Landstinget. Om 

Samordningsförbundets primära fokus förblir arbetsrehabilitering föreslår utredaren att 

metoden IPS (Individual placement and Support) övervägs. Arbetsrehabilitering för 



 

89 

 

personer med tyngre psykiatriska svårigheter enligt ett rehabiliteringskedjetänkande är 

inte effektivt enligt forskningen (Nationella riktlinjer 2011), medan arbetslivsinriktad 

rehabilitering enligt IPS i större utsträckning möjliggör att personen stannar kvar i arbete, 

möjliggör en högre inkomst och bedöms som en kostnadseffektiv åtgärd jämfört med 

arbetsförberedande modeller som utgår från ett trappstegstänkande (a.a. s.33). 

Handläggargruppernas arbete 

Utvärderarens övergripande uppfattning av handläggargruppernas arbete är att det 

präglas av en hög ambition och en stor vilja att åstadkomma ett positivt 

förändringsarbete, både när det gäller enskilda deltagare, men också i frågor kring 

metodutveckling och det utbud av insatser som önskas erbjudas inom Finsam. De vinster 

som handläggargrupperna själva lyfter fram är främst: samarbetet inom de egna 

grupperna, ökad förståelse för respektive myndighets arbete och regelverk, ökat lärande 

och kontaktvägar in i organisationerna. Dock fanns under tiden för intervjuerna en 

relativt stor frustration bland de intervjuade, då många upplevde att handläggargrupperna 

inte hade tillräckligt med tid till förfogande, samt att handläggargrupperna i många 

avseenden upplevde sig sakna mandat och handlingsutrymme för att åstadkomma de 

önskade förändringarna. Det förändrings- och utvecklingsarbete som handläggarna 

beskrev att de ville ägna sig åt var också direkt kopplat till den förändrade och allt mer 

komplexa behovsbilden hos de personer som är brukare av de stödsystem som utgörs av 

Samordningsförbundets aktörer. 

På handläggarnivå påtalas behovet av att förstärka och utveckla möjligheterna för 

handläggarna att i större utsträckning kartlägga och utreda individernas behovsbild. Bland 

annat påtalas en önskan om att kunna ha ett mer samlat bedömningsteam. Här kan 

styrelsen utgöra ett stöd och skapa en högre legitimitet för handläggarnas arbete genom 

att utforma riktlinjer som möjliggör för handläggargrupperna att arbeta mer aktivt. 

Genom sådana riktlinjer kan man också skapa handlingsutrymme för 

handläggargrupperna att i större utsträckning träffas för en gemensam metodutveckling. 

Kriterierna att alla resurser ska vara uttömda hos respektive myndighet innan personer 

föreslås som deltagare i Finsam upplevs också av handläggarna som orimliga i praktiken. 

Att ta bort kriteriet om att ”alla” resurser ska vara uttömda skulle också skapa större 

möjligheter att erbjuda samordnade insatser till personer i ett tidigare skede.  

Handläggargruppernas bedömningar och intyg beskrivs också som underordnat 

Försäkringskassans beslut om ersättning, i de fall som arbete eller studier inte är aktuellt 

för deltagarna. Detta, menar flera intervjuade, leder till en fortsatt rundgångsproblematik 

och ett samordningsarbete där utrednings- och kartläggningsprocessen många gånger 
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startar om. Här påtalas av handläggarna vikten av att rundgångsproblematiken och 

Försäkringskassans roll som samverkanspart diskuteras högre upp i 

Samordningsförbundet. 

Gemensamma lokaler anges i tidigare beskrivna litteraturen som en gynnande faktor för 

samverkan (Danermark & Kullberg 1999, ISF 2010:2). Detta har tidigare också föreslagits 

av handläggargrupperna själva. Inspektionen för socialförsäkringen (a.a.) belyser den 

gemensamma lokalens betydelse främst utifrån deltagarnas perspektiv, då deltagarna kan 

komma dit och träffa hela handläggargruppen i samma rum och också få information vid 

samma tillfälle. Gemensamma lokaler beskrivs därmed förenkla för deltagaren, anses 

minska rundgångsproblematiken men anses också öka rättssäkerheten för deltagaren. 

Utvärderaren menar också att gemensamma lokaler för handläggarna skulle skapa 

möjligheter att stärka det egna arbetet och ge utrymme för de två handläggargrupperna 

att träffas för en gemensam metodutveckling. Vid en jämförelse av datamaterialet så 

verkar det finnas en stor samsyn mellan styrelsens visioner och de ambitioner som finns i 

handläggargrupperna. En ökad kommunikation mellan handläggargrupper och styrelse 

skulle därmed kunna vara positivt ur ett utvecklings- och förändringsperspektiv. 

Projekt Övergång gymnasiesärskola - arbetsliv 

Projekt Övergång gymnasiesärskola - arbetsliv uppfattas av utvärderaren som ett välskött 

och välfungerande projekt, där arbetsbeskrivning och uppdrag har varit tydligt. I 

projektet har också utrymme funnits för ett fritt arbetssätt och där praktiksamordnaren 

har haft en processintriktad utgångspunkt. Praktiksamordnaren verkar också haft en 

lyhördhet inför detaljer som många gånger har spelat stor roll i samordningen av 

praktikplatser. Närheten till eleverna, den lokala förankringen, kännedomen om 

lokalsamhället och de praktikplatser som finns ses som styrkor i projektet. Projektägarens 

kunskap och engagemang samt ett bra samarbete med arbetsförmedlingen och lärare på 

skolan har också skapat gynnsamma förutsättningar för praktiksamordnarens arbete. Att 

det har funnits ett uppföljningsansvar i uppdraget ses som mycket positivt, då behovet av 

stöttning efter avslutad skolgång har varit påtagligt hos eleverna. Målet med projektet har 

varit att ge eleverna möjlighet att göra sig ekonomiskt oberoende genom eget arbete 

Resultaten i projektets egna sammanställning visar att projektet har ökat förutsättningarna 

för eleverna att nå detta mål. 
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Samverkansstrukturens organisering och struktur 

Att bygga upp en samverkansstruktur mellan de olika aktörerna; Arvika och Eda 

kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och landstinget är ett omfattande och 

tidskrävande arbete. En informant liknar detta arbete med att bygga upp en helt ny 

kommun. Det utvecklingsarbete som sker inom Samordningsförbundet är en ständigt 

pågående process och ett arbete där inget facit har funnits på förhand. Den kollektiva 

kunskapen och kompetensen som finns inom Samordningsförbundet utgörs av de 

erfarenheter som gjorts av aktörerna under processens gång, oavsett om erfarenheterna 

har upplevts som positiva eller negativa. Vid en jämförelse av det totala datamaterialet 

och litteraturen (Arvidsson 2003, ISF 2010:2, ISF 2011:14, Danermark 2004, Danermark 

2005, Danermark & Kullberg 1999, Eriksson 2006, Eriksson & Grönberg Eskel 2005, 

Ottosson 2010, 2010b) så verkar det som att de svårigheter som varit aktuella i 

Arvika/Eda Samordningsförbund också är återkommande och vanliga problem i 

organiseringen av samverkansstrukturer överlag. 

Samverkansstrukturen i Arvika/Eda upplevs av flera aktörer som diffus och där det råder 

osäkerhet i roller, befogenheter och ansvarsområden. Samverkanslitteraturen beskriver en 

oklar ansvarsfördelning som en hämmande faktor för samverkan (Danermark & Kullberg 

1999, Danermark 2004). I intervjuerna så diskuterar informanterna på alla nivåer behovet 

av att skapa en ökad tydlighet i de olika rollerna. Samverkanslitteraturen beskriver också 

att det är av vikt att fördela och klargöra roller och tydliggöra ansvarsområden i det 

inledande skedet i en samverkansprocess (a.a.). Att de olika aktörerna inom 

Samordningsförbundet återkommande beskriver svårigheterna med att få överblick över 

de respektive rollerna och ansvarsområdena antyder att ett sådant arbete inte har lyckats 

särskilt väl. Att Samordningsförbundets struktur beskrivs olika i organisationsschemat 

och i dokumentet ”Uppgifter, roller och ansvar”, med skillnaden att projekten ingår i 

organisationsschemat medan de inte nämns i den skriftliga beskrivningen 

Samverkansstrukturen kan också indikera att den organisatoriska strukturen inte är helt 

given eller har förändrats över tid. Otydligheterna kring roll- och ansvarsfördelningen har 

sannolikt påverkat samverkansprocessen negativt och kan också vara en indikation på att 

det inte råder konsensus i rollfördelningen. Skillnader i intresse, värderingar och 

professionsbakgrund kan också göra att de olika aktörerna tolkar sina uppdrag och 

ansvarsområden på olika sätt (jfr Danermark & Kullberg 1999, Ottosson 2010).   

 

Till olika formella roller tillskrivs också i allmänhet olika betydelser som i sig kan antyda 

olika maktpositioner. Danermark (2004) skriver att olika kunskapssyn hos aktörerna kan 

generera en konkurrenssituation kring inflytandefrågor i samverkansgrupper, varpå det är 

angeläget att reflektera över och synliggöra de maktförhållanden som uppstår i olika 

konstellationer. Maktpositioner kan också bli tydliga om personer tillskrivs makt utifrån 
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flera olika dimensioner, exempelvis från både person, roll och perspektiv (Arvidsson, 

2003)15. Här bör man enligt Danermark (2004) bland annat uppmärksamma vilken makt 

som tillskrivs de olika professionernas roller och vilka uppdrag de olika aktörerna ges, 

vilken status aktörerna tillskrivs och vilken ställning de intar i den organisatoriska 

hierarkin. Danermark menar att det är viktigt att legitimera makten i termer av ansvar, 

inte i form av ställning samt att aktuella situationer inom samverkansstrukturen bör ses 

utifrån ovanstående strukturella aspekter snarare än utifrån psykologiska och 

personbundna aspekter. I ett förändrings- och utvecklingsarbete bör man alltså försöka 

utröna vad i den lokala kontexten som kan ändras om man försöker ändra på 

någon/några av ovanstående förhållanden (a.a.). I en sådan analys är det också viktigt att 

uppmärksamma vilka olika lagstiftningar och regelverk som omgärdar rollerna.  

 

Samtidigt som Arvika/Eda Samordningsförbund har kämpat med många fallgropar i 

samverkansprocessen så är det en struktur vars medlemmar av utvärderaren upplevs ha 

höga ambitioner och där många av de aktiva aktörerna många gånger uttrycker 

gemensamma visioner. Samordningsförbundet upplevs i flera avseenden som en 

samverkansform där aktörerna har ett stort engagemang för frågorna. Dock verkar man 

ännu inte funnit formerna för att den typen av utvecklingsarbete ska få fäste.  

Utifrån de intervjuades berättelser så har också en upplevd kommunikationsbrist mellan 

de olika aktörerna varit påtaglig och tolkats som en tänkbar orsak till att möjligheterna för 

en god samverkan har påverkats. Danermark (2004) menar att olika synsätt mellan 

samverkansparterna kan påverka samverkansprocessen. Kanske, menar Danermark, är 

det också så att bilden av vad man ska samverka om och på vilket sätt också skiljer sig åt 

mellan aktörerna? Det upplevda avståndet mellan de olika nivåerna kan delvis förklaras 

med ansvarig tjänstemans begränsade tid och möjlighet till att agera brobyggare och bistå 

med information. Här väcks också frågan i vilken omfattning beredningsgruppen har 

återfört information till sina egna organisationer, samt hur kommunikationen mellan 

beredningsgrupp och ansvarig tjänsteman har sett ut. Styrelsens beslut att utöka 

tjänstegraden för ansvarig tjänsteman är ett exempel på hur förutsättningarna för ett 

kommunikativt arbete har ökat. Utvärderaren vill dock betona att kommunikativa frågor 

bör ses som en kontinuerlig process som är beroende av alla parters aktiva dialog och 

medverkan. 

                                                             

15 Se också Häger (2011) för en liknande diskussion. (?) 
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Målsättningar, riktlinjer och arbetsbeskrivningar 

I förarbetena till Lagen om finansiell samordning (2003:1210) står att utvärderingar bör 

bedöma och värdera Samordningsförbunden utifrån de mål  som anges för verksamheten 

(ISF 2011:14, s. 13). Genom att utvärderingen syftar till att säga något, inte bara om 

projektverksamheterna utan också om Samordningsförbundet som struktur och helhet så 

blir de inriktningsmål som finns för Samordningsförbundet relevanta att uppmärksamma. 

Inriktningsmålen ses dock av utvärderaren som alltför allmänt formulerade för att mäta 

eller värdera Samordningsförbundets arbete mot och utvärderaren kan utifrån 

Samordningsförbundets dokumentation inte se att inriktningsmålen är konkretiserade 

och nedbrutna till en konkret strategi. Vagt formulerade mål beskrivs av Danermark och 

Kullberg (1999) som en hämmande faktor för samverkan. Respektive nivås uppgifter, 

roller och ansvar i Samordningsförbundet är tydligt formulerade i skrift. Dock verkar det 

utifrån intervjuerna inte råda konsensus i rollfördelningen. Vilken status dokumentet har 

på de olika nivåerna är också oklart (jfr Ottosson 2010).  Överlag så beskrivs också 

skriftlig dokumentation såsom arbetsbeskrivningar, projektbeskrivningar och 

styrelsebeslut saknas av de intervjuade aktörerna på handläggar- och projektnivå.  

Utvärderaren ser här en vinst i att Styrelsens visioner i större utsträckning dokumenteras 

till konkreta målsättningar, riktlinjer och styrdokument (jfr med styrelsens uppgifter, 

kapitel 1, Wisén & Lindblom 1998) som stöd och vägledning för de underliggande 

nivåerna i sitt kommande arbete. Att konkretisera kommande projektinnehåll, tidsåtgång 

och resursbehov skulle också kunna underlätta det fortsatta arbetet (Wisén & Lindblom 

1998). Utvärderaren ser här att det också finns anledning att fortsätta kommunicera och 

föra dialog kring de gemensamma och övergripande målen samt i vilken riktning de 

gemensamma ambitionerna ska tas.  

Samverkan förutsätter en tydlig och klar ledning, klart uttalade mål samt en ständig och 

kontinuerlig dialog mellan de samverkande parterna (Danermark 2004). Danermark (a.a.) 

betonar framförallt ledningens ansvar att skapa betingelser för samverkan, och framhåller 

att en god samverkan i första hand bygger på grundläggande strukturella förhållanden i en 

organisation, inte på psykologiska och individuella förhållanden. Utmaningen för de 

överordnade nivåerna ligger i att skapa goda förutsättningar för handläggargrupperna och 

projektverksamheter. För att förverkliga ambitionerna och intentionerna med den 

finansiella samordningen blir det nödvändigt att ledningen också skapar reella 

förutsättningar och villkor för de olika aktörerna inom Samordningsförbundet (jfr 

Arvidsson 2003). Här blir det också nödvändigt att tillräckliga resurser för detta ställs till 

förfogande (Danermark 2004, Danermark 2005).  
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Förslag inför kommande arbete 

När det kommer till att ge förslag om fortsatt riktning i Samordningsförbundets 

kommande arbete så finns anledning av reflektera över för vem och på vilka grunder man 

ska ge rekommendationer. Inom Samordningsförbundet finns många olika intressenter 

som också kan ha olika intentioner och intressen. Dessa intressen kan stå i konflikt med 

varandra, och genom att lyfta upp de faktorer som det råder konsensus kring, riskerar 

man enligt Karlsson Vestman (2011) att förminska eller negligera faktorer som inte är lika 

synliga men som har stort värde för en framtida utveckling. Förslag till lösningar på 

problem och brister riskerar också att bli värderingsbaserade (a.a.) varpå det är viktigt att 

klargöra vilka grunder förslagen baseras på. Utvärderarens förslag ges med avstamp i de 

teman som blivit synliga och redovisade i det empiriska materialet, med medvetenhet om 

att det kan förekomma viktiga faktorer och förhållanden som inte blivit synliga i 

utvärderingen. Detta bör ses, dels i relation till urvalet av informanter och utvärderingens 

design, men också i relation till vad som informanterna har valt att delge utvärderaren i 

intervjuerna. Förslagen ges också mot bakgrund av den finansiella samordningens 

övergripande syfte;  

 

• att skapa möjligheter för de samverkande myndigheterna att identifiera enskilda 
individers behov av rehabilitering  

• att förhindra en så kallad rundgångsproblematik  
• att förbättra samarbetet mellan professionerna 
• att underlätta en effektiv resursanvändning 
• att återställa eller öka individens funktions- och arbetsförmåga och genom detta få 

individen att närma sig arbetsmarknaden (ISF 2011:14) 
 
 

Att möjliggöra en framgångsrik samverkan och att skapa utökade förutsättningar för ett 

effektivt samarbete på handläggarnivå förutsätter att de faktorer som är hindrande för 

samverkan på den organisatoriska nivån undanröjs (jfr Danermark 2004). Utvecklingen 

och ökningen av projektorganisationer inom offentlig sektor skapar gemensamma 

möjligheter för aktörerna som inte ryms inom de ordinarie verksamheterna. Genom 

projektorganiseringen kan dock en högre osäkerhet finnas på såväl beslutsnivån som på 

utförarnivån (Ottosson 2010). Att skapa en gemensam samsyn, en mer övergripande 

helhetssyn över den lokala behovsbilden, större stabilitet i organisationen blir här en 

viktig grundförutsättning. Därför föreslås att ekonomiska medel och resurser avsätts för 

ett fortsatt internt utvecklingsarbete och gemensam fortbildning för aktörerna inom 

Samordningsförbundet, samt att arbetet kring informations- och kommunikationsfrågor 

fortsätter utvecklas. 
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För att myndigheterna ska kunna identifiera enskilda individers behov av rehabilitering 

anser utvärderaren att det är av central vikt att handläggarna ges förutsättningar för att 

arbeta mer aktivt med samordningen av de ärenden som blir aktuella i 

handläggargrupperna. Här aktualiseras beredningsgruppens ansvar att skapa 

gemensamma utgångspunkter och att skapa förutsättningar för den finansiella 

samordningen (jfr s.6). 

Arbetslinjen och hälsolinjen 

Enligt Inspektionen för Socialförsäkringen så utgår Samordningsförbundens 

projektverksamheter ofta utifrån två huvudspår, ett så kallat hälsospår och arbetslinjen 

(ISF 2010:2). Utifrån arbetslinjen så föreslås som tidigare nämnts att metoder som IPS- 

Individual placement and support- tas i beaktande inför kommande arbete. När det 

kommer till den beskrivna problematiken och behovsbilden hos de personer som blir 

aktuella inom Samordningsförbundet så verkar det finnas anledning att utveckla den 

hälsorelaterade och psykosociala rehabiliteringen. Deltagarnas hälsostatus speglas i 

intervjuerna mot bakgrunden av brister i tillgängligheten till hälso- och sjukvård i 

lokalsamhället. Landstinget har enligt många intervjuade i dagsläget en osynlig roll i 

Samordningsförbundet varpå det kan finnas anledning att stimulera ett ökat samarbete 

och/eller gemensamma projekt med primärvård och öppenpsykiatri. Här blir också en 

central fråga om detta i så fall bör ske genom att revidera nuvarande projekt eller genom 

att initiera nya satsningar. Som tidigare framhålls ser utvärderaren, oavsett kommande 

projektverksamhets form och placering, ett stort värde i att tillvarata den lokala 

kompetens som projekten genererat. I frågan om implementering av nuvarande projekt, 

så bör man också klargöra om projekten är mogna att implementeras, vilka 

förutsättningar det förutsätter hos ordinarie verksamhet samt om det är ett arbetssätt eller 

en hel projektverksamhet som ska tas tillvara i ordinarie verksamhet (Ottosson 2010) 

samt hur detta ska genomföras.  

Lokala behov kontra statsmaktens intentioner 

Huruvida Arvika/Eda Samordningsförbund bör ägna sig åt en social och hälsorelaterad 
rehabilitering blir också beroende av hur Arvika/Eda tolkar lagstiftningens intentioner. 
Stadsmaktens intentioner med lagstiftningen är formulerade som att ”den finansiella 
samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser 
och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete” 
(Ottosson 2010). Ottosson (a.a) menar att det har skett en glidning i tolkningen av 
lagstiftningen, bland annat genom Stadskontorets formuleringar om att verksamheten ska 
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syfta till att öka individers funktionsförmåga (se ovan, s. 94) och att uppnå självförsörjning, vilket 
också inbegriper studier. Forskaren menar också att lagstiftningen syftar till att 
samordningsförbunden ska bidra till ett säkerställt eller ökat arbetskraftsutbud och att 
myndighetssamverkan i sig är ett självändamål. Projektverksamheterna ska enligt Ottoson 
i första hand inte utveckla en social eller hälsorelaterad rehabilitering (a.a.). Den lokalt 
präglade problematiken blir dock det centrala för Samordningsförbunden, och där 
utrymme finns i lagstiftningen att styra sina verksamheter i önskad riktning genom att 
formulera vilka målgrupper som ska prioriteras.  

 

Slutligen vill utvärderaren också uppmärksamma nödvändigheten av en komplett och 

heltäckande statistik (jfr ISF 2011:14) samt ett system för uppföljning av deltagare för att 

i ett framtida arbete kunna undersöka de effekterna av Samordningsförbundets insatser, 

såväl under som efter deltagande i Samordningsförbundets projektverksamheter. 

Utvärderarens slutord – några reflektioner 

Under arbetet med utvärderingen har komplexiteten i att organisera en 

samverkansstruktur mellan flera olika myndigheter blivit synlig. I intervjuerna med de 

personer som arbetar inom Samordningsförbundet - samt de personer som varit 

deltagare i projekten så har också de många dimensionerna i vad som ofta benämns som 

ett socialt och/eller arbetsmarknadsrelaterat utanförskap framträtt. Här har 

komplexiteten i de sociala sammanhang som omgärdar människor i utsatta situationer 

också blivit påtaglig.  

Förutom individens egna problem och upplevelser av sin situation så ska dessa också 

tolkas, definieras och passa in i en organisatorisk kontext. Detta kan leda till att 

människor tillskrivs en identitet utifrån de ramar och begrepp som används inom 

organisationen. I förlängningen kan detta leda till att människor ”blir” de problem som 

fokuseras och beskrivs av de olika myndigheterna. Här tror utvärderaren att vi ständigt 

behöver reflektera över- och vara varsamma med hur olika kategorier av människor 

definieras och vilken betydelse som olika tillskrivningar får i förlängningen, både i relation 

till organisatoriska- och sociala sammanhang.  

Hur människors problem beskrivs har också en politisk dimension, där 

arbetsmarknadsrelaterade problem ibland tenderar att omformuleras och beskrivas som 

individrelaterade problem (Ottoson 2010). Lösningen blir då att motivera och placera den 

enskilde i olika åtgärder, inte att arbeta med de strukturella förhållanden som orsakar 

problemen (jfr Swedner 1996). Antalet Samordningsförbund har de senaste sju året ökat 

markant. I relation till samordningsförbundens nationella expansion reses också frågor 
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kring vilka problem som samverkansprojekten förväntas lösa och vilka områden som ska 

ombesörjas av ordinarie myndigheter? I vilken utsträckning skapar 

samordningsförbunden reella möjligheter att stoppa rundgången mellan myndigheter?  

Samverkansområdet överlag reser också frågor kring vilka långsiktiga konsekvenser 

projektifieringen och den nuvarande politiska retoriken kring arbetsrehabilitering får för 

de personer som är i behov av samhällets stödfunktioner16? 

  

                                                             

16 Se Ottosson (2010) för en utförligare diskussion om projektifieringen av offentlig verksamhet. 
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Bilagor 

Information om utvärdering av Samordningsförbundet FINSAM. 

 

Arvika/Eda Samordningsförbund har gett FoU Välfärd Värmland i uppdrag att göra en utvärdering av FINSAM 

och dess olika verksamheter. FoU Välfärd Värmland är en forsknings- och utvecklingsenhet som arbetar med 

kunskapsutveckling gentemot Socialtjänstens verksamheter. 

 

Syftet med utvärderingen är att se hur de olika aktörerna och deltagarna uppfattar Samordningsförbundet och 

vilka effekter samverkan och de olika projekten har för respektive aktörer utifrån de mål som satts för förbundet 

och de olika verksamheterna. Utvärderingen kommer att ske genom att genomföra intervjuer med Styrelse, 

beredningsgrupp, tjänstemän, coacher och deltagare fram till maj månad 2011, samt genom att ta del av den 

skriftliga information som finns inom Samordningsförbundet. Utvärderaren kommer också att finnas på plats 

under några tillfällen i projektverksamheterna för att få större förståelse av och inblick i hur 

projektverksamheterna fungerar, organiseras och upplevs av personal och deltagare. 

 

Utvärderingen kommer att resultera i en rapport som kommer att bli offentlig vid årsskiftet 2011. Som informant 

i studien kommer du att vara anonym, och framskrivningen av rapporten kommer göras på ett sådant sätt att 

ingen enskild person kommer kunna identifieras. Vi kommer dock vara angelägna att ge en verklig bild över hur 

FINSAM upplevs av de olika aktörerna. Därför är det viktigt med denna information för att du som informant 

kan ta ställning till om du vill deltaga i undersökningen. 

 

Att delta i undersökningen är frivilligt, och du kan när som helst välja att avsluta din medverkan innan rapporten 

publicerats. I så fall kontaktar du utredaren. Allt material som samlas in kommer att förvaras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte kan få tillträde till det. Utvärderingen görs av Utredare Therese Karlsson på FoU Välfärd 

Värmland och hon kan nås genom mail eller telefon: 

 

Therese.karlsson@kau.se  tfn: 054- 700 23 52                                  
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Hej! 

Vill du delta i en undersökning som handlar om din skola, arbete 
och det stöd du fått från skolan när det gäller praktikplats? 

Jag heter Therese Karlsson och arbetar med att göra en utvärdering av Arvika/Eda 
Samordningsförbund. Det arbete som Ingela Evstrand gör på er Gymnasieskola ligger inom 
ramen för detta uppdrag. 

Jag skulle gärna vilja träffa dig för en intervju. Jag kommer att ställa frågor just om praktikplatsen 
och det stöd du fått när du skulle ut i praktik. Jag kommer också att fråga hur du tänker kring 
framtida jobb och livet efter gymnasiet.  

Jag kommer att skriva en rapport där syftet med undersökningen är att ge en bild över hur det 
stöd du får i samband med praktiken fungerar. Ditt deltagande är viktigt för att ge en bra bild 
över vilka erfarenheter ni elever har. 

En intervju tar mellan 30- 60 minuter, och du får själv bestämma var vi ska ses. Att delta är 
frivilligt och du kommer att vara anonym.  

Om du vill delta i undersökningen: 

Så kan du kontakta Ingela Evstrand. Hon kan hjälpa dig att boka en tid och plats som passar. 

 

 

Du kan om du vill, också maila eller ringa mig på: 

Therese.karlsson@kau.se   Telefon: 0736- 341552 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Therese Karlsson 
 
Utredare 
FoU Välfärd Värmland 
Karlstads Universitet 
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HEJ, VILL DU MEDVERKA I EN UTVÄRDERING AV FINSAM?  

 
 
FoU Välfärd Värmland är en forsknings- och utvecklingsenhet som arbetar med kunskapsutveckling för 
Socialtjänstens olika verksamheter. Vi har fått i uppdrag av Arvika/Eda Samordningsförbund att göra en 
utvärdering av FINSAM och dess olika verksamheter. 
 
Syftet med utvärderingen? 

 
• Att få kunskap om hur deltagare och anställda uppfattar FINSAM. 
• Hur din livssituation har påverkats av deltagande i projektet.  
• Utvärderingen syftar till att ge kunskap för att utveckla och förbättra Samordningsförbundet och 

dess olika projektverksamheter. 
 
När?  

Intervjuer och insamlandet av material kommer att ske mellan oktober 2010 och maj 2011. 

Om möjlighet ges kommer jag också att finnas på plats under några tillfällen i projektverksamheterna för 
att få större förståelse för och inblick i hur projektverksamheterna fungerar, organiseras och upplevs av 
personal och deltagare. 
 
Om du vill vara med? 

Om du vill delta i studien kan du skicka in svarsbrevet i det frankerade kuvertet som medföljer. Du får 
själv välja var intervjun ska hållas. Du kan också ringa mig direkt, maila eller be personal om hjälp att 
kontakta mig.  

Att delta i undersökningen är frivilligt, och du kommer att vara helt anonym. Du kan när som helst välja 
att avsluta din medverkan innan rapporten publicerats. I så fall kontaktar du utredaren. Allt material som 
samlas in kommer att förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan få tillträde till det.  
 
Vad händer sen? 

Utvärderingen kommer att resultera i en rapport som kommer att bli offentlig vid årsskiftet 2011/2012. 
Som medverkande i studien kommer du att vara anonym, och framskrivningen av rapporten kommer 
göras på ett sådant sätt att ingen enskild person kommer kunna identifieras.  
 
Jag som gör utvärderingen:  

heter Therese Karlsson och arbetar som utredare på FoU Välfärd Värmland. Jag nås lättast genom mail 
eller telefon: 
 

Therese.karlsson@kau.se  telefon: 054- 700 23 52    
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Svarsbrev 

 

 

Om du vill delta i studien kan du skicka in det här brevet i kuvertet som medföljer. Du får själv välja var 
intervjun ska hållas. Du kan också ringa Therese direkt, maila eller be personal om hjälp att kontakta Therese. 
Intervjuer och insamlandet av material kommer att ske mellan oktober 2010 och maj 2011. 

 

Therese.karlsson@kau.se 

Tfn: 054- 700 23 52 

Mobil: 0736-341552 

 

Jag heter: 

 

Adress: 

 

Mail/telefon: 
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Samtycke 

 

Jag är införstådd med att min medverkan som informant i utvärderingen av FINSAM är frivillig och att jag kan 
avsluta mitt deltagande närhelst jag önskar genom att kontakta utvärderaren, fram till dess att utvärderingen 
publiceras. Jag är också medveten om att det material som samlas in kommer användas i en rapport vilken 
kommer vara offentlig, men att min medverkan kommer förbli anonym. 

Jag har fått information om undersökningens syfte och att det insamlade materialet kommer förvaras så att inte 
obehöriga har tillträde till det. Utskrivet material kommer att avidentifieras och förvaras i låsta utrymmen, och 
datafiler skyddas genom lösenord som endast utvärderaren har tillgång till. 

 

Jag samtycker till att delta i studien. 

 

 

Namn 

 

Adress 

 

Telefon 

 

 

Datum        
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Frågeteman deltagare projekt Unga vuxna/rehab  

 

 

Namn  Ålder 

 

Hur skulle du vilja beskriva din livssituation? 

- Boende 

- Relationer 

- Nätverk 

- Hälsa 

- Arbete 

- Missbruk  

 

 

Uppväxt 

Utbildning 

Hur kom du i kontakt med FINSAM? 

Hur länge har du deltagit i FINSAM? 

Orsak till deltagande? 

Tidigare kontakt med myndigheter? FK, AF, Hälso- och sjukvård 

Vilken typ av stöd har du erbjudits inom FINSAM? 

Motsvarar det dina behov? Om ja, på vilket sätt. Om nej, hur skulle du vilja att det såg ut? 

Bemötandefrågor, erfarenheter av det stöd du fått. 

Positiva/negativa aspekter av att vara deltagare i FINSAM? 

Har deltagande i FINSAM förändrat din situation, på vilket sätt?  

Framtidssyn , förhoppningar…   
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Teman, intervju med personal inom Samordningsförbundet 

 
 

• Beskrivning av de egna arbetsuppgifterna och den egna funktionen 

• Beskrivning av och uppfattning om de andra aktörerna inom Samordningsförbundet 

• Beskrivning av målgrupp/deltagare 

 

• Utbyte av Samordningsförbundet? 

• Aktuella frågeställningar inom handläggargruppen/beredningsgruppen/styrelsen i 

dagsläget? 

• Utmaningar/svårigheter? 

• Problemområden/utvecklingmöjligheter? 

• Informationsutbyte/kommunikation 

 

 

• Hur uppfattas målsättningar och resultat, samt eventuella andra vinster? 

- När det gäller samordning/samsyn 

- När det gäller deltagarnas möjligheter till ökad arbetsförmåga 

- Deltagarnas möjligheter till ökad hälsa 

- Ekonomiska resurser, mål och resultat 
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Utvecklingen av stöd till anhöriga 
för personer med demenssjukdom i  
Karlstads kommun

Victoria Lönnfjord, Kristina Wennstam & Eva Karlsson

Utvecklingen av stöd till anhöriga för personer 
med demenssjukdom i Karlstads kommun

Anhörigstöd i Karlstads kommun är en verksamhet som har funnits sedan 
december 1999. Sedan 2003 har samma personal, en anhörigkonsulent 
och en demenssjuksköterska, varit verksamma med olika uppgifter mot 
målgruppen anhöriga till personer med demenssjukdom. Det har förekommit 
en viss strukturerad uppföljning i form av enkla enkäter för de som deltagit i 
verksamheten. Samtidigt som personalen upplever att de samlat på sig mycket 
kunskap. Det fanns ett behov av att göra en form av bokslut och att samla all 
kunskap om verksamheten.

FoU Välfärd Värmland blev tillfrågade att genomföra en studie av det arbete 
som har bedrivits i verksamheten anhörigstöd för personer med demenssjukdom 
i Karlstads kommun. Studien som genomfördes var en rent deskriptiv studie av 
det arbete som bedrivits i anhörigstöd i Karlstads kommun och hur det arbetet 
uppfattats av anhöriga till personer med demenssjukdom och av personer som 
arbetar i angränsande områden.

Att dokumentera och skriftligen beskriva verksamheten av anhörigstöd kan vara 
viktigt ur flera synpunkter. En sådan rapport kan möjliggöra för andra kommuner 
att inspireras och ta del av hur en sådan verksamhet kan bedrivas. En skriftlig 
beskrivning kan även bidra till att säkerställa att den kunskap som erhållits i 
verksamheten tas tillvara för framtiden.

Följande rapport redovisar resultatet av denna studie av verksamheten anhörigstöd 
för personer med demenssjukdom i Karlstads kommun.

2012:4FoU-rapport

FoU-rapport



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Create a new document
     Trim: extend top edge by 24.94 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     1
     No
     475
     307
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Bigger
     24.9449
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     108
     107
     108
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: extend bottom edge by 24.94 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     475
     307
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Bigger
     24.9449
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     108
     107
     108
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: cut left edge by 8.50 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     475
     307
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Smaller
     8.5039
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     108
     107
     108
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: cut right edge by 8.50 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     475
     307
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Smaller
     8.5039
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     108
     107
     108
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   StepAndRepeat
        
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: yes
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 6.496 x 9.528 inches / 165.0 x 242.0 mm
     Sheet orientation: tall
     Scale by 70.00 %
     Align: centre, independent
      

        
     0.0000
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     1
     1
     0.7000
     0
     0 
     1
     0.0000
     0
            
       D:20090220160009
       685.9843
       statsfomat
       Blank
       467.7165
          

     Tall
     745
     279
     0.0000
     C
     1
            
       PDDoc
          

     0.0000
     0
     2
     0
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: extend top edge by 28.35 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     475
     307
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Bigger
     28.3465
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     108
     107
     108
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: extend bottom edge by 127.56 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     475
     307
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Bigger
     127.5591
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     108
     107
     108
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all odd numbered pages
     Trim: extend right edge by 127.56 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     475
     307
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Odd
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Bigger
     127.5591
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     108
     106
     54
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all even numbered pages
     Trim: extend left edge by 127.56 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     475
     307
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Even
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Bigger
     127.5591
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     108
     107
     54
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 456.58, 69.21 Width 70.24 Height 774.74 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         9
              

       CurrentAVDoc
          

     456.5817 69.2133 70.2433 774.7427 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     126
     0
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 92.97, 70.25 Width 42.35 Height 773.71 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         9
              

       CurrentAVDoc
          

     92.9691 70.2463 42.3526 773.7097 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     126
     1
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 461.19, 71.79 Width 43.51 Height 772.28 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         1
         CurrentPage
         4
              

       CurrentAVDoc
          

     461.1917 71.7868 43.5086 772.2786 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     124
     0
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 93.54, 81.58 Width 40.25 Height 764.66 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         1
         CurrentPage
         4
              

       CurrentAVDoc
          

     93.5436 81.5763 40.2455 764.6646 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     124
     1
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Create a new document
     Trim: cut top edge by 28.35 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     1
     No
     760
     385
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Smaller
     28.3465
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     124
     123
     124
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: cut bottom edge by 127.56 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     760
     385
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Smaller
     127.5591
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     124
     123
     124
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all odd numbered pages
     Trim: cut right edge by 127.56 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     760
     385
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Odd
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Smaller
     127.5591
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     124
     122
     62
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all even numbered pages
     Trim: cut left edge by 127.56 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     760
     385
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Even
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Smaller
     127.5591
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     124
     123
     62
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   DefineBleed
        
     Range: all pages
     Request: remove bleed info
      

        
     0.0000
     1
     0.0000
     0.0000
     810
     337
     0.0000
     Remove
            
                
         Both
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     0.0000
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     124
     123
     124
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 1
     same as current
      

        
     1
     1
     1
     711
     396
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 1
     same as current
      

        
     1
     1
     1
     711
     396
    
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





