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Sammanfattning 

Regeringen beslutade i oktober 2003 att tillkalla en nationell psykiatrisam-
ordnare eftersom man uppfattade allvarliga problem inom psykiatrins om-
råde1. Man hävdade att samverkan mellan huvudmännen inte fungerade 
och påpekade brister när det gällde helhetslösningar. Man konstaterade att 
personer med psykiska funktionshinder har lägst inkomst och sysselsätt-
ningsgrad av alla funktionshindergrupper, har få personliga kontakter, säl-
lan deltar aktivt i fritids- och kulturliv, ofta saknar daglig sysselsättning, har 
nedsatt somatisk hälsa och att överdödligheten är betydande. Projektet 
Gemet är ett lokalt projekt som beviljades länsmedel av Socialstyrelsen och 
Nationell psykiatrisamordning för att från den 1/10 2005 till den 31/12 
2006 underlätta för personer 18 - 40 år i Karlstads kommun drabbade av 
psykisk ohälsa och långvarig arbetslöshet att finna en plats på arbetsmark-
naden. Karlstads kommuns arbetsmarknads- och socialförvaltning har varit 
huvudman för projektet i samverkan med länsverksamhet psykiatri, Försäk-
ringskassan och Arbetsförmedlingen. 
 
Institutet för kvalitets- och utvecklingsarbete, IKU, har haft uppdraget att 
utvärdera projektet Gemet. IKU är ett institut för forskning och utveck-
lingsarbete vid Karlstads universitet och ett forum för samarbete mellan 
Värmlands kommuner och Karlstads universitet. Man arbetar med uppgif-
ten att bidra till en kunskapsbaserad utveckling av socialtjänstens verksam-
heter i Värmlands län. I föreliggande rapport redovisas den utvärdering 
som genomförts av fil dr Per Folkesson, IKU. De metoder som tillämpats 
inom ramen för utvärderingen är målrelaterad utvärdering, processutvärde-
ring, intressentutvärdering, formativ utvärdering och interaktiv utvärde-
ring. Följande stycke ger en mycket kort sammanfattning av resultatet av 
det utvärderingsarbete som genomförts med tillämpning av dessa metoder. 
 
En organisation byggdes upp för projektet Gemet bestående av en styr-
grupp, en referensgrupp, en projektledare och ett team av två socionomer, 
en arbetsterapeut och en arbetscoach. Detta team har under projektåret 

                                            
1 Den 27 november 2006 överlämnades slutbetänkandet Ambition och ansvar. Nationell strategi för utveckling 
av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder (SOU 2006:100) till socialminister 
Göran Hägglund. 
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bedrivit sin verksamhet i den före detta överstebostaden vid Sandbäcken 
med tillhörande park och strandtomt längs Klarälven. Teamet har utarbe-
tat en ny arbetsmodell bestående av sex steg; studiebesök och ansökan, ett 
första samtal och inledande bedömning, gruppstart, arbetsträning, extern 
praktik och arbete eller studier. Arbetet inom denna nya modell baseras på 
lösningsfokuserat arbete och ”coaching”. 
 
Mellan de femton månader projektet pågick deltog 50 personer i verksam-
heten, 29 kvinnor och 21 män. 17 personer fick möjlighet att genomföra 
extern praktik. 8 personer, vilket utgör 16%, började arbeta eller studera 
under projekttiden, vilket är lägre än den målsättning man haft. Samverkan 
mellan huvudmännen har ökat i enskilda ärenden vilket gagnat den en-
skildes behov och olika aktörers kompetensutveckling. 
 
Föreliggande utvärderingsrapport inleds med en presentation av bakgrun-
den till projektet Gemet och dess sammanhang. Därefter ges en beskriv-
ning av projektet och dess målgrupp, mål, projektorganisation och deltaga-
re. I ett särskilt kapitel görs en genomgång av de olika metoder som tilläm-
pats för att genomföra utvärderingen. Efter detta kapitel följer en redovis-
ning av resultaten av utvärderingen. Rapporten avslutas med utvärderarens 
sammanfattande värdering. 
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Förord 

Institutet för kvalitets- och utvecklingsarbete (IKU) vid Karlstads universi-
tet har till uppgift att bidra i en kunskapsbaserad utveckling av olika verk-
samheter inom välfärd, vård och omsorg. I institutets rapportserie publice-
ras resultat från projektarbeten med utgångspunkt i sådana kunskaps- eller 
utvecklingsbehov inom välfärdsverksamheter som också har ett generellt 
intresse och som kan bidra till långsiktig kunskapstillväxt. Studierna utförs 
självständigt och utifrån ett grundläggande vetenskapligt förhållningssätt. 
 
Samhällets stöd till personer med psykiska funktionshinder har av skilda 
anledningar fokuserats under senare år. Nya hjälpformer har utvecklats. 
Ökad samverkan mellan samhällets olika aktörer har stimulerats, liksom en 
större medverkan av brukare. Projektet Gemet i Karlstad arbetar för ett in-
dividanpassat stöd till den enskilde, i samverkan mellan socialtjänsten, 
psykiatrin, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Syftet är att stödja 
en utveckling mot ett självständigt liv och om möjligt egen försörjning.   
 
Projektet Gemet har utvärderats av IKU, genom fil dr Per Folkesson, med 
stöd av studenter vid Karlstads universitet. Utvärderingen bygger på upp-
gifter från brukarna, de professionella i det team som arbetar i projektet, 
styr- och referensgrupper samt andra representanter för de samverkande 
myndigheterna. Utvärderingen har ekonomiskt möjliggjorts genom medel 
från Nationell psykiatrisamordning, som också delvis finansierat projektet 
Gemet. 
 
Jag vill rikta ett varmt tack till C-studenterna i psykologi Viktoria Dager-
fjord och Malin Ekberg som skrivit uppsatsen Vägen till hälsa och arbete, en 
kvalitativ studie av psykisk ohälsa och arbete, Sanna Littorin och Andreas Lin-
dahl som skrivit uppsatsen Mål, problematik och vardag hos deltagarna i psyki-
atriprojektet Gemet och till C-studenterna i social omsorgsvetenskap Linda 
Nilsson och Petter Ölund som skrivit uppsatsen En kvalitativ studie av psy-
kisk ohälsa och känsla av sammanhang. Dessa studenter har genomfört tre 
olika men samordnade undersökningar baserade på intervjuer med deltaga-
re i projektet Gemet och därmed givit värdefulla bidrag till denna utvärde-
ring.  
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Projektledare Karin Haster, övriga anställda vid Gemet, deltagarna i projek-
tet, samt representanter för de olika myndigheterna har generöst delat med 
sig av sin tid och bidragit med erfarenheter och kunskaper. Tack för det! 
 
Stort tack också till sektorchef Ingegerd Lindqvist, landstingets psykiatriska 
öppenvård, och doktorand Marit Grönberg Eskel, Karlstads universitet, för 
opponentskap vid en öppen seminariebehandling av ett utkast till denna 
rapport.  
 
Välkomna att ta del av en utvärdering som illustrerar komplexiteten men 
också möjligheterna i samhälleligt samverkans- och förändringsarbete riktat 
till en utsatt grupp. 
 
IKU, Karlstads universitet, maj 2007  
 
Bengt G Eriksson 
Föreståndare 
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1 Inledning 

Föreliggande rapport redovisar resultatet av det arbete som genomförts för 
att utvärdera projektet Gemet som är ett samverkansprojekt mellan Karl-
stads kommuns arbetsmarknads- och socialförvaltning, länsverksamhet 
psykiatri, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Syftet med projektet 
är2 att underlätta för personer 18 - 40 år i Karlstads kommun drabbade av 
psykisk ohälsa och långvarig arbetslöshet att finna en plats på arbetsmark-
naden. Rapporten inleds med en presentation av projektets bakgrund och 
sammanhang. Därefter ges en beskrivning av projektet Gemet och dess 
målgrupp, mål, projektorganisation och deltagare. I ett särskilt kapitel görs 
en genomgång av de olika metoder som tillämpats för att genomföra ut-
värderingen. Efter detta kapitel följer en redovisning av resultaten av ut-
värderingen. Rapporten avslutas med utvärderarens sammanfattande vär-
dering. 
 
 
1.1 Nationell psykiatrisamordning 

Regeringen beslutade i oktober 2003 att tillkalla en nationell psykiatrisam-
ordnare vars uppgifter enligt kommittédirektivet (Dir. 2003:133) var att;  
 

- se över frågor som rör arbetsformer, samverkan, samordning, resur-
ser, personal och kompetens inom vård, social omsorg och rehabili-
tering av psykiskt sjuka och psykiskt funktionshindrade,  

- fortlöpande informera regeringen om resultatet av arbetet och vid 
behov ge förslag till författningsändringar och förtydliganden av gäl-
lande regelverk,  

- formulera strategier för kvalitetsutveckling för att samordna och 
stärka utvecklingsarbetet.  

 
Den utredning som tillsattes antog namnet Nationell psykiatrisamordning 
(SOU 2003:9) och den 27 november 2006 överlämnade den nationella 

                                            
2 Uppdraget att utvärdera projektet Gemet gällde perioden 1/10 2005 – 31/12 2006 då det 
finansierades framförallt med externa länsmedel från Socialstyrelsen. Eftersom projektet 
fått en ”internfinansierad” förlängning från och med den 1/1 2007 har det uppstått vissa 
svårigheter med tempus under skrivandet av denna text. Jag hoppas läsaren har överse-
ende med det. 
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psykiatrisamordnaren Anders Milton utredningens slutbetänkande Ambi-
tion och ansvar. Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer 
med psykiska sjukdomar och funktionshinder (SOU 2006:100) till socialminis-
ter Göran Hägglund. Slutbetänkandet redovisar den nationella psykiatri-
samordningens uppdrag, bakgrund, arbete, åtgärder, förslag och synpunk-
ter. I det följande görs en kort sammanfattning av några punkter i slutbe-
tänkandet som är av särskild relevans för projektet Gemet som står i fokus 
för denna rapport. 
 
En påtaglig och relativt dramatisk bakgrund till regeringens uppdrag om 
nationell psykiatrisamordning var några uppseendeväckande händelser un-
der 2003 på Västerlånggatan i Gamla stan, på T-banestationen i Åkeshov 
och morden på utrikesminister Anna Lind och femåriga Sabina i Arvika. 
De personer som utförde dessa dåd hade alla sökt hjälp av psykiatrin. I 
slutbetänkandet ställs frågan ”Varför ett nationellt samordningsuppdrag” 
och det svar som ges är att regeringen ”ville åstadkomma handling och 
utveckling inom ett område där man ansåg att utvecklingen inte skett i den 
takt som krävdes” och man talar i betänkandet tydligt om en ”kraftsam-
ling” (SOU 2006:100, sidan 66). 
 
Samordning, samverkan och samarbete utgör ständigt återkommande be-
grepp vilket skapar något av en röd tråd genom slutbetänkandet. Man 
hävdar att samverkan mellan huvudmännen inte fungerar och skriver på 
sidan 23 att ”trots att insatser ges i så gott som alla kommuner får många 
inte ett samordnat, individualiserat och kunskapsbaserat stöd i tillräcklig 
omfattning” och på sidan 24 att ”en rad rapporter och utvärderingar tyder 
på stora svårigheter för huvudmännen att finna gemensamma lösningar 
kring de personer som behöver det”. Man påpekar också på sidan 24 att 
det brister när det gäller övergripande helhetslösningar vilket ”riskerar att 
underminera möjligheterna för samhället att generellt leva upp till mål-
sättningen att människor med psykiska funktionshinder ska vara delaktiga 
och så långt det är möjligt leva som andra”. 
 
Mot denna bakgrund och med förankring i kommittédirektiven inriktade 
nationell psykiatrisamordning i första hand sitt arbete på att förbättra in-
satserna till och livssituationen för personer; 
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- med allvarlig psykisk sjukdom, 
- med psykiskt funktionshinder, 
- som riskerar att utveckla en allvarlig psykisk sjukdom eller ett psy-

kiskt funktionshinder.3 
 
Man för en diskussion om begreppen psykisk sjukdom, psykiskt funk-
tionshinder, psykisk störning och psykisk ohälsa och menar att man an-
vänder begreppen sjukdom och störning synonymt men det är ingen tve-
kan om att psykisk sjukdom och psykiskt funktionshinder är begreppen par 
preference. Psykiskt funktionshinder är det begrepp man valt att definiera 
genom ett tämligen omfattande arbete i samarbete med representanter för 
verksamheterna, forskarvärlden, brukare och anhöriga. Begreppet har för-
tydligats enligt följande: 
 

En person har ett psykiskt funktionshinder om hon/han har vä-
sentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsom-
råden, och att dessa begränsningar har funnits, eller kan antas 
komma att bestå under längre tid. Svårigheterna ska vara en 
konsekvens av psykisk störning. (SOU 2006:100, sidan 69) 

 
I slutbetänkandet uppmärksammas också levnadsförhållanden för personer 
med psykiska funktionshinder och man konstaterar att de generellt sett är 
sämre än för befolkningen i övrigt. De har sämre inkomst och lägst syssel-
sättningsgrad av alla funktionshindergrupper. Personer med psykiatriska 
diagnoser är i majoritet bland dem under 29 år som har aktivitetsersätt-
ning. Den somatiska hälsan är nedsatt, överdödligheten är betydande och 
kombinationen av psykiska funktionshinder och missbruk är särskilt be-
svärlig. De har få personliga och sociala kontakter, de deltar inte aktivt i 
fritids- och kulturliv och en stor andel saknar daglig sysselsättning. 
 
I september 2004 beviljade riksdagen särskilda medel till en satsning inom 
psykiatri och socialtjänst för personer med psykiska funktionshinder, 400 
miljoner för år 2005 och 100 miljoner för år 2006 för vård, sysselsättning 
och boende. Regeringen beslutade i januari 2005 att ge Socialstyrelsen i 
uppdrag att i nära samarbete med den nationella psykiatrisamordnaren 
bevilja tilldelning av dessa medel efter ansökan (S2005/441/HS, 2005). För 
                                            
3 Sidan 67. 
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att få del av så kallade länsmedel hade kommuner och landsting att i sam-
arbete med varandra och tillsammans lämna in en ansökan till Socialstyrel-
sen. Ansökan skulle innehålla gemensamma mål och utvecklingsområden 
samt en precisering av vad medlen skulle användas till under åren 2005 
och 2006. Syftet med satsningen var att de eftersträvade projekten förutom 
att stimulera till förändringar i olika verksamheter skulle ge Nationell psy-
kiatrisamordning ytterligare underlag för utredningsarbetet och bidra till 
att ta fram konkreta förslag till förbättringar.  
 
 
1.2 Ansökan om projektmedel till projektet Gemet 

Projektet Gemet är ett lokalt projekt som anknyter till den nationella psy-
kiatrisamordningens omfattande arbete och ”kraftsamling”. I maj 2005 
ställde Karlstads kommuns arbetsmarknads- och socialförvaltning, med 
avdelningen för socialpsykiatri som huvudman, en ansökan om länsmedel 
till Socialstyrelsen. Medsökande var länsverksamhet psykiatri inom Lands-
tinget i Värmland. Övriga intressenter bakom projektansökan var Försäk-
ringskassan och Arbetsförmedlingen. Medel för samverkansaktiviteter sök-
tes samtidigt från Försäkringskassan för att ytterligare förstärka insatsen och 
således knyta Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen till projektet. 
 
Representanter för dessa fyra myndigheter hade under en längre tid träffats 
för att samverka kring personer mellan 18 - 40 år som besvärades av psy-
kisk ohälsa eller psykiska funktionshinder och som stod utanför arbets-
marknaden och fick sin försörjning genom långvariga ersättningar från 
Försäkringskassan eller kommunens arbetsmarknads- och socialförvaltning. 
Så småningom formulerades ett behov av tydliga, individuella och sam-
verkande insatser då man konstaterat att människor med psykisk ohälsa 
fått allt svårare att ta sig tillbaka till arbetsliv och egen försörjning och att 
det fanns svårigheter i samordningen av olika aktörer. Man drog också 
slutsatsen att tidigare försök till insatser ofta misslyckats. Från psykiatrins 
sida klargjordes att klientisering av personer i unga år innebär risker för att 
en svår problematik befästs och att gemensamma och riktade insatser skul-
le kunna förebygga sådana processer. Representanter för Arbetsförmed-
lingen påtalade vikten av att personer som besväras av psykisk ohälsa får 
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verksamt stöd och hjälp i sin rehabilitering till arbetsliv och egen försörj-
ning. 
 
Motivationsnivån och ambitionen att samverka inom ramen för gemen-
samma insatser var hög. Det konkreta problemet för att komma vidare var 
att frigöra resurser och finna lokaler för samverkan under ett tak. Den ge-
mensamma ansökan till Socialstyrelsen om länsmedel till projektet Gemet 
utvecklades mot denna bakgrund. Syftet med projektet var att Karlstads 
kommun som huvudsökande och huvudaktör tillsammans med övriga 
medsökande och medaktörer skulle underlätta för personer som besvärades 
av psykisk ohälsa eller psykiska funktionshinder att finna en plats på ar-
betsmarknaden. Projektet beviljades medel för perioden 1/10 2005 – 31/12 
2006 för dessa ändamål.  
 
Projektet Gemet  – Gemensam verksamhet för människor med psykisk 
ohälsa, materialiserar den insikt man haft sedan länge; att personer i den 
målgrupp man formulerat som gemensam, inte ska behöva ”springa runt 
runt eller bli ping-pongade”, utan kunna träffa personal med ett gemen-
samt uppdrag och samordnade kompetenser på samma plats samtidigt. 
Det ansluter också väl till den röda tråd av samverkan och helhetslösningar 
som är så framträdande i den nationella psykiatrisamordningens slutbetän-
kande. Projektet är ett påtagligt försök att råda bot på problemen för hu-
vudmännen att finna gemensamma lösningar kring personer med psykiskt 
funktionshinder så de ska bli delaktiga i samhällslivet och så långt möjligt 
kunna leva som andra.  
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2 Projektet Gemet 

De flesta utvärderingar, så även denna, innehåller en beskrivning av det 
som utvärderas som underlag för och bakgrund till värderingen. En be-
skrivning har också ofta ett kunskapsvärde i sig genom de erfarenheter som 
förmedlas, vilket kan vara av intresse för olika kategorier av läsare. Detta 
kapitel ger en ingående beskrivning av projektets målgrupp, mål, organisa-
tion och deltagare. Vissa delar av kapitlet, framförallt de som gäller projek-
tets deltagare, baseras på data som samlats in med metoder som inte pre-
senteras förrän i nästa kapitel. Jag ber läsaren om överseende med den i 
dessa fall något bakvända läsordningen. 
 
 
2.1 Målgrupp 

Projektet Gemet vände sig till personer 
 

- som bodde i Karlstads kommun och hade kontakt med någon av de 
fyra huvudaktörerna i projektet; Karlstads kommuns arbetsmark-
nads- och socialförvaltning, länsverksamheten psykiatri inom Lands-
tinget i Värmland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, 

- och som uppbar försörjningsstöd i någon form eller annan ersätt-
ning från Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen, 

- och som var 18 - 40 år,  
- och som inte varit aktuella på öppna arbetsmarknaden på grund av 

långvarig psykisk ohälsa, 
- och som behövde särskilt stöd till sysselsättning, arbetsträning, arbe-

te och egen försörjning. 
 
 
2.2 Mål 

De mål som formulerats för Projektet Gemet i olika dokument har förde-
lats på fyra teman4. 
 
                                            
4 Dessa teman finns inte formulerade på detta sätt i projektets formella dokumentation. De 
är resultatet av en enkel tematisk analys (Hayes, 2000) som gjorts som underlag för den 
målrelaterade delen av utvärderingen av projektet. 
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Samverkansmål när det gäller aktörernas organisation av gemensamma resurser: 
- Att genom samverkan och samordnade insatser öka effektiviteten i varje 

enskilt ärende.  
- Att tillvarata den enskildes behov genom att samla professionella resurser 

från medverkande aktörer under samma tak. 
- Att bygga broar.  
- Att utveckla kompetensen hos olika aktörer genom samverkan inom pro-

jektet. 
- Att öka kunskapen om olika aktörers myndighetsutövning och arbetsmeto-

der genom att ta del av varandras arbete. 
- Att stödja deltagaren samt också arbetsgivaren genom att finnas med i 

hela flödet.  
- Att underlätta den utredning och bedömning som behöver göras. 

 
Individrelaterade mål för arbete och försörjning: 

- Att öka möjligheten för yngre människor med psykisk ohälsa att åter ta 
plats på arbetsmarknaden och nå en egen försörjning.  

- Att utforma individuellt stöd tillsammans med deltagarna och ge möjlighet 
att hitta former för att nå egen försörjning. 

- Att den enskilde i en trygg miljö får pröva sina förmågor och själv testa sina 
möjligheter och lära känna sina eventuella begränsningar. 

- Att möjliggöra individanpassad arbetsträning med ett gemensamt planlagt 
mål.  

- Att genom projektmedel möjliggöra lönebidragsanställning, utan kostnad 
för arbetsgivaren under första året. 

- Att minst 30 % av deltagarna kommer ut i arbete, studier eller sysselsätt-
ning. 

 
Individrelaterade mål avseende vardag, psykisk hälsa och sociala relationer: 

- Att bryta inaktivitet hos deltagarna. 
- Att ge stöd avseende den sociala situationen. 
- Att tillsammans med de olika aktörerna i huset utforma hälsobefrämjande 

åtgärder. 
- Att genom samverkan med Human Teknik5 utforma stöd till deltagarna, 

med utlåning av hjälpmedel och därmed öka förutsättningarna att hantera 
vardagen. 

- Att få positiva bieffekter som att deltagarna kommer att knyta sociala kon-
takter, gå på fritidssysselsättningar tillsammans och må bättre i allmänhet. 

- Att minska frustrationen hos personer i målgruppen genom att samla alla 
aktörer under samma tak. 

- Att öka självkänslan hos deltagarna. 
 

                                            
5 Se www.humanteknik.se 
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Implementering: 
- Att implementera projektet i ordinarie verksamhet efter år 2006. 

 
 
2.3 Projektorganisation 

Huvudaktörernas syfte med projektet Gemet var förstås att det skulle verka 
för de mål som presenterats ovan. Tankarna, så som de kommit till uttryck 
i projektets tidiga formella dokumentation, var att ett sådant arbete måste 
ske på ett nytt sätt. Samverkan, planering, individuellt anpassad utredning, 
kontinuerligt och sammanhållande personligt stöd, arbetsträning och prak-
tik är ledord när man skrivit om detta nya eftersträvade arbetssätt. Man 
avsåg genom projektet Gemet att utforma och pröva en ny arbetsmodell 
där varje aktör i nära samverkan med de övriga skulle bidra med sin sär-
skilda kompetens i det faktiska projektarbetet. Denna nya arbetsmodell 
förväntades dels bidra till organisatorisk kompetensutveckling, ökad effek-
tivitet och bättre kvalitet i ärendehanteringen, dels en vardaglig arbetspro-
cess där den enskilde skulle få bästa möjliga stöd i sin rehabilitering.  
 
Man planerade för att varje deltagare skulle få möjlighet att genomföra 
funktionsbedömningar i direkt arbetsträning där även socialutredning och 
medicinsk bedömning skulle ingå. En individuell handlingsplan skulle 
upprättas i samarbete mellan varje deltagare, teamet och alla aktuella myn-
digheter och utgöra en central referens i det vardagliga arbetet. Genom att 
använda en gemensam handlingsplan förväntades olika mätbara mål kun-
na följas och mätas. Detta samordnade utrednings- och bedömningsarbete 
skulle ligga till grund för beslut om försörjningsstöd, deltagande i arbets-
träning eller annan sysselsättning, boendestöd, beslut om kontaktperson, 
deltagande i fritidsaktiviteter, psykiatrisk öppenvård som samtalsbehand-
ling, neuropsykologiska test, fysioterapeutiska behandlingar med mera. I 
nära samverkan med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen skulle yt-
terligare bedömningar kunna göras för att fatta beslut om till exempel akti-
vitetsersättning och lönebidragsanställning. Genom att bygga upp kontak-
ter med arbetsgivare skulle platser för arbetsprövning och arbetsträning 
etableras och lägga en grund för utslussning till arbetsmarknaden.  
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En projektorganisation med förankring i projektets förarbete, mål och hu-
vudaktörernas verksamheter gavs form för att leda, genomföra och följa 
upp projektarbetet. En referensgrupp bildades med representanter från 
Karlstads kommun, Landstinget, Försäkringskassan och Arbetsförmedling-
en för att lyfta synpunkter och aktuella frågeställningar med allmän an-
knytning till projektet. En styrgrupp av förvaltningschefer och verksam-
hetsnära chefer från var och en av dessa aktörer tillsattes för att planera 
och styra projektarbetet på organisatorisk nivå samt följa upp ekonomi och 
utvecklingstankar. En projektledare anställdes med uppgift att leda och 
planera projektarbetet. För att genomföra projektet i direkt vardaglig sam-
verkan med deltagare ur projektets målgrupp rekryterades ett team bestå-
ende av två socionomer, en arbetsterapeut och en yrkesvägledare. Till detta 
team knöts 25% handläggare vid Försäkringskassan och en 25%-ig resurs 
vid Arbetsförmedlingen. Tre lönebidragsanställningar kopplades också till 
projektet. Den före detta överstebostaden vid Sandbäcken med tillhörande 
park och strandtomt längs Klarälven kom att ge projektet lokalmässig 
hemvist och det gemensamma tak för verksamheten som eftersträvats un-
der förarbetet.  
 
 
Styrgruppen 

Projektets styrgrupp6 representerar de fyra huvudmännens verksamhetsom-
råden på ledningsnivå. Efter flera års förarbete befann man sig på samma 
plats samtidigt för att jobba med en gemensam angelägenhet och verk-
samhet, projektet Gemet. Man har gemensamma intressen i samma perso-
ner vare sig de benämns brukare, klienter, patienter, kunder eller något 
annat och man har insett att man måste jobba tillsammans med de kom-
petenser man har inom de olika organisationerna. 
 
Styrgruppen har fyllt funktionen som bollplank för projektledaren i de 
problem som uppstått under genomförande och ledning av projektet. 
Teamets personal har arbetat med personer i behov av samordnade insatser 
och styrgruppen har på högsta ledningsnivå stöttat dem i detta uppdrag. 
Styrgruppen har givit chefsuppbackning och mandat att arbeta med delta-
                                            
6 Styrgruppen har varit sammansatt av chefer på högsta ledningsnivå inom huvudmännens 
organisationer samt projektledaren för projektet Gemet, sammanlagt sju personer. 
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garna på det sätt man gjort och den har varit nödvändig för att ge makt 
och tyngd åt teamets arbete med att få igång ett fungerande nätverksarbete. 
 
 
Referensgruppen 

Projektets referensgrupp7 representerar de fyra huvudmännens verksam-
hetsområden på mellanchefs- och handläggarnivå och motsvarar en myck-
et väsentlig handläggande operativ nivå inom huvudmännens organisatio-
ner. Det är tjänstemän på denna nivå som initierar och underhåller flödet 
inom och mellan organisationerna av information om klienter som deltar 
och kan vara aktuella för deltagande i projektet Gemet. Representanterna i 
referensgruppen är arbetskamrater eller närmsta chefer för dem som ska 
verkställa Gemet som faktisk realitet i förhållande till den målgrupp och de 
mål som gäller för projektet och varje samverkande huvudman. För denna 
uppgift har man olika förutsättningar och ingångar. 
 
Arbetsförmedlingens uppdrag är att arbeta med personer som är redo för 
arbete, i anpassad form eller på den öppna arbetsmarknaden, inte med per-
soner som står långt från arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens formella 
roll är att komma in i slutet när deltagarna närmar sig arbetsförmåga. Det 
föreligger ett antingen-eller-förhållande. Antingen är man färdig för arbete 
eller inte. Man arbetar inte aktivt med personer som saknar arbetsförmåga. 
Om en person är i behov av insatser för att komma i gång, komma upp på 
morgonen, få rutiner, passa tider, ta sig till en arbetsplats och vara där ett 
par timmar om dagen för att göra en arbetsinsats, så kräver det insatser från 
annat håll. 
 
Försäkringskassan samverkar med Arbetsförmedlingen och slussar över en 
person med sjukersättning när hon eller han bedöms kunna klara av minst 
tio timmars arbete per vecka. Försäkringskassans insatser ligger i fas före 
Arbetsförmedlingens och i sin verksamhet kan man köpa konsulttjänster 
för bedömning av arbetsförmåga. Dessa konsulter har i uppdrag att på någ-
ra veckor göra sådana bedömningar. När det gäller personer med psykisk 

                                            
7 Referensgruppen har varit sammansatt av chefer på mellannivå eller handläggare inom 
huvudmännens organisationer samt hela teamet i projektet Gemet, sammanlagt elva per-
soner. 
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ohälsa behövs dock mer omfattande åtgärder och längre tid för att kunna 
utvecklas mot arbetsförmåga. Det är här projektet Gemet kommer in för 
att fylla en viktig och tidigare obefintlig funktion. 
 
Kommunens arbetsmarknads- och socialförvaltning har andra förutsätt-
ningar och en annan ingång till projektet Gemet eftersom man driver ett 
antal egna verksamheter som är arbetsrelaterade som exempelvis Solajobb 
och Solareturen där man bedriver arbetsträning men även gör arbetsför-
mågebedömningar. Den roll Gemet fyller i relation till den kommunala 
förvaltningen gäller de personer i kommunen som står allra längst från ar-
betsmarknaden och samtidigt har så svåra psykiska funktionshinder att 
man inte har resurser att arbeta med dessa personer inom de egna verk-
samheterna. 
 
Inom landstingets psykiatriska öppenvård har man det givna uppdraget att 
arbeta med personer med psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder. 
Detta uppdrag har inga direkta kopplingar till arbete och arbetsmarknad 
utan endast indirekta sådana via Försäkringskassan och kassans samverkan 
med Arbetsförmedlingen eller också via socialtjänsten. I relation till psyki-
atrins uppdrag kan Gemet fylla en funktion som förlängning av det arbete 
man påbörjat mot psykisk hälsa och förbättrad funktionsförmåga genom 
att länka vidare mot arbete och egen försörjning.  
 
Det är således olika uppdrag, regelverk och möjligheter som råder för de 
olika huvudmännen, deras förvaltningsorganisationer och verksamheter. 
Referensgruppen har haft uppgiften att överbrygga och integrera dessa 
olikheter och de latenta motsättningar som kan ligga inflätade i olika vill-
kor och förutsättningar. Arbetet i gruppen har i stor utsträckning handlat 
om informationsutbyte av olika slag och i alla riktningar, inte minst för att 
referensgruppens medlemmar som representanter för handläggande kolle-
gor inom de olika organisationerna skulle kunna informera om och mark-
nadsföra projektet Gemet i handläggarleden. Men referensgruppen har 
också diskuterat utformningen av projektets konkreta verksamhet när det 
gäller frågor som vilka personer som är lämpliga som deltagare, om man 
ska ha gruppstart eller enskild och successiv med mera. Det föreligger två 
sidor av referensgruppens arbete. Å ena sidan att få en plattform för mark-
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nadsföring och informationsspridning om Gemet i de egna leden å den 
andra att föra diskussioner med teamets personal och övriga medlemmar i 
gruppen om vilka deltagare Gemet ska ha och hur arbetsmodellen bör 
utformas. 
 
 
Projektledaren 

Projektets projektledare har haft rollen att vara koordinator, initiativtagare, 
team-builder och vardaglig utvärderare av det som händer och sker (och 
inte händer och sker) i arbetet med deltagarna i förhållande till projektets 
mål och resurser. Att knyta samman alla lösa delar till ett integrerat och 
någorlunda välfungerande projekt. Projektledaren har också haft uppgiften 
att marknadsföra och informera om Gemet och ge det en plats på arenan 
hos huvudmännen och andra aktörer. Rollen har förändrats under projekt-
året i och med att nya idéer, verksamheter och delar kopplats samman med 
projektet Gemet, exempelvis socialt företagande8, vilket fallit på projektle-
daren att samordna med det pågående projektet. 
 
 
Teamet 

Teamets praktiska arbete med projektet syftade primärt till att skapa något 
nytt och väsentligt som inte funnits tidigare i vård och behandling av per-
soner med psykisk ohälsa, en ny arbetsmodell. Bakgrund till projektet var 
brister inom den psykiatriska vården och sociala omsorgen vad avser sam-
ordning och samverkan för effektivare resursanvändning och stöd till per-
soner med psykiska funktionshinder, så som regeringen, den nationella 
psykiatrisamordnaren samt initiativtagarna till projektet konstaterat och 
fastslagit detta. Det är med detta uppdrag i ryggen som teamet i oktober 
2005 tog itu med sitt arbete. 
 
När man startar och bedriver en målstyrd och tidsbegränsad verksamhet i 
form av ett projekt brukar det tilldelas särskilda resurser och uppmuntran 
men också högt ställda förväntningar och krav. När det gällde uppdraget 

                                            
8 Se www.nutek.se, www.slup.se, www.coompanion.se eller www.socialaforetag.nu för 
information om socialt företagande. 
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för teamet i projektet Gemet att skapa och fylla en meningsfull funktion 
”mellan stolarna”, att skapa ett rum i tomrummet, en plats som inte fanns, 
så fick man påtaglig och kontinuerlig organisatorisk uppbackning genom 
projektets styrgrupp och referensgrupp. Redan i formen för denna upp-
backning fanns nedlagt det man önskade uppnå; ett konkret och faktiskt 
samarbete i de nätverk som hade ansvaret att stödja och följa deltagarna 
från psykisk ohälsa och långvarig arbetslöshet till egen försörjning och 
psykisk hälsa. 
 
Teamet inledde sitt arbete i oktober månad 2005 med att utarbeta följande 
kriterier för att en person i den definierade målgruppen skulle anses som 
aktuell för deltagande i projektet och därmed kunna söka till det genom ett 
särskilt ansökningsförfarande: 
 

- Den sökande skulle vara en person mellan 18 - 40 år med uttalade 
besvär i form av psykisk ohälsa,  

- och folkbokförd i Karlstads kommun, 
- och ha kontakt med någon (-ra) handläggare inom någon (-ra) av 

huvudaktörernas verksamhetsorganisationer (Karlstads kommuns 
arbetsmarknads- och socialförvaltning, länsverksamhet psykiatri, 
Försäkringskassan och/eller Arbetsförmedlingen),  

- och långvarigt arbetslös, 
- och inte befinna sig i ett aktivt skede av psykisk sjukdom, 
- och inte vara aktivt drogmissbrukande,  
- och inte ha en aktuell kriminell belastning, 
- och ha en viss motivation att delta i projektet för att aktivt kunna ta 

del i den egna planeringen. 
 
I följande avsnitt ges en presentation av de deltagare som mot bakgrund av 
ovanstående kriterier kom att delta i projektet Gemet mellan den 1/10 
2005 och den 31/12 2006. 
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2.4 Deltagarna i projektet Gemet 

I denna utvärdering betraktas deltagarna som projektets huvudpersoner. 
Det är deras problematik som utgör projektets bakgrund9, syfte och mål. 
Under denna rubrik ges en allmän beskrivning av deltagarna i projektet, 
deras sammanhang, bakgrund och deltagande i projektet från ansökan till 
avslut samt de mål de formulerat för sitt deltagande. 
 
 
Deltagarnas formella nätverk 

Varje deltagare ingår formellt i ett nätverk av relationer mellan sig själv och 
tjänstemän inom olika myndigheter och förvaltningar, även om aktiviteten 
i dessa nätverk kan vara låg eller rentav obefintlig. Det är detta Nationell 
psykiatrisamordning påpekar när man talar om en kraftsamling för samver-
kan och helhetslösningar. En av de viktigaste uppgifterna för teamets per-
sonal i arbetet med sina deltagare har varit att aktivera dessa nätverk och få 
dem att fungera på ett meningsfullt och verksamt sätt.  
 
Så kallade ”nätverksträffar” har varit motorn i det arbete ”mellan stolarna”, 
i den faktiska samverkan mellan olika myndigheter och handläggare om en 
deltagare, som projektet syftar till. Det är i huvudsak teamets personal som 
initierat och drivit denna process utifrån deltagarnas behov och deltagarna 
deltar vanligtvis i nätverksmötena. Detta är ett viktigt moment i arbetet för 
att personer som inte fått rätt stöd tidigare ska kunna få det nu och fram-
gent och i samordnad form. Helhetsperspektivet (SOU 2006:100)10 är en 
bärande idé för projektet Gemet och det arbete som bedrivs på alla nivåer, 
i teamet, i referensgruppen, styrgruppen och även på politisk nivå.  
 
Projektets organisation återspeglar detta. Det föreligger samstämmiga för-
hållanden mellan styr- och referensgruppernas sammansättning och verk-
samhet och de nätverksmöten som är ett av eller rentav det centrala mo-

                                            
9 Tillsammans med myndigheternas svårigheter att samverka kring dessa personer så som 
detta framställts i ansökan om projektmedel och den nationella psykiatrisamordningens 
slutbetänkande (SOU 2006:100). 
10 Den 27 november 2006 lämnade Nationell psykiatrisamordning över sitt slutbetänkande 
till socialminister Göran Hägglund. Ett antal delbetänkanden och rapporter har föregått 
detta slutbetänkande och några ytterligare är att vänta. 
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mentet i projektets uppdrag, att få till en meningsfull samverkan i arbetet 
med personer i den definierade målgruppen. 
 
Förutom de primära handläggarna inom Karlstad kommun, landstingets 
psykiatriska öppenvård, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen finns 
en stor mängd aktörer av olika slag som deltagarna har, har haft eller borde 
ha kontakt med. Det är ett mycket omfattande universum som projektets 
deltagare och personal rör sig inom med ett oerhört stort antal stolar att 
hamna emellan. De är så många att de inledningsvis orsakade en viss för-
virring hos projektets utvärderare. Den har lättat något men inte helt och 
hållet.  
 

”Man måste vara av ett definierat slag för att höra hemma nå-
gonstans. Men de som har ADHD gör inte det i alla fall och de 
med Asperger får inte det stöd inom Vård och omsorg som de 
behöver. Men det får man här. Nationell psykiatrisamordning 
säger ju detta att man inte ska falla mellan stolarna för att man 
har den ena eller andra diagnosen. Det är här Gemet fyller en av 
sina uppgifter utifrån att man ska kunna ta sig vidare härifrån 
mot egen försörjning.”  

 
Bilden på nästa sida är ett försök att beskriva detta universum av olika ”sto-
lar”. Det är en bild av ett samhälleligt universum inom vilket projektets 
deltagare rör sig, eller står still. Det är här som teamet och projektet Gemet 
har uppgiften att vara verksamt på ett nytt sätt.  
 
 
Deltagarnas bakgrund 

Redan i oktober 2005 kom ett tiotal ansökningar till teamet för bedömning 
och beslut. Från och med då och till och med den 31/12 2006, då projek-
tet avslutades, hade 50 personer deltagit i verksamheten, 29 kvinnor (58%) 
och 21 män (42%). Medelålder för samtliga deltagare var 29,6 år med en 
standardavvikelse = 6,1 år. Variationsvidden för deltagarnas ålder var 27 år 
(19–46). Fördelat på kön var åldern för kvinnor i genomsnitt 31,2 år med 
en standardavvikelse = 6,5 år, och för män 27,4 respektive 4,8 år. De kvin-
nor som deltagit i projektet under dess första år har således varit fler än 
männen och i genomsnitt äldre och med en större spridning i ålder. 
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Figur 1: Denna figur är tänkt att illustrera komplexiteten i den omfattande mängd av 
relationer och samarbetspartners som omger såväl deltagarna som teamet i projek-
tet Gemet. 
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Tabell 1: Samtliga ansökningar för de 50 personer som deltagit i projektet Gemet 1/10 
2005 – 31/12 2006 fördelade på de verksamheter där ansökan initierats. 

 
Huvudman Antal % Enhet Antal 
Landstinget i Värmland 23 46 Psykiatriska öppenvården arbetsterapin 12 

   Psykiatriska öppenvården psykosteam 4 

   Psykiatriska öppenvården psykolog 3 

   Psykiatriska öppenvården kurator 2 

   Psykiatriska öppenvården ätstörningscenter 1 
   Psykiatriska öppenvården mottagning 1 

Karlstads kommun 20 40 IFA11 15 

   ANA12 - Kaptenen 1 

   ANA - Nexus 1 

   ASP13 1 

   Vård och omsorg 1 

   Solakoop 1 
Försäkringskassan 4 8  4 

Egen ansökan 3 6  3 

Arbetsförmedlingen 0 0   0 

Summa 50 100  50 
 

Närmare hälften av ansökningarna har initierats inom landstingets psykiat-
riska öppenvård, drygt en tredjedel inom Karlstads kommun, knappt en 
tiondel inom Försäkringskassan och inga alls inom Arbetsförmedlingen. 
Handläggare inom Försäkringskassan har dock bidragit aktivt för att få 
handläggare inom den psykiatriska öppenvården att initiera ansökningar 
till Gemet. Bakom landstingets relativt höga siffror döljer sig således en 
väsentlig men i denna kvantitativa framställning osynlig aktivitet från För-
säkringskassans sida. 
 
Totalt hade teamet fram till sista december 2006 behandlat 62 ansökning-
ar. 12 personer som ansökt kom således aldrig att bli deltagare och skälen 
till detta var följande:  

                                            
11 IFA: Integration, försörjning och arbete, en avdelning inom arbetsmarknads- och social-
förvaltningen i Karlstad kommun. 
12 ANA: Alkohol- och narkotika avdelningen inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen 
i Karlstad kommun. 
13 ASP: Avdelningen för socialpsykiatri inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen i 
Karlstad kommun. 
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4 personer Teamet gjorde bedömningen att den sökande var i behov av 
andra insatser. 

3 personer På grund av aktivt missbruk. 
2 personer Var egentligen ej motiverade att börja i Gemet.  
1 person Flyttade till annan kommun. 
1 person Började studera på Komvux. 
1 person  Hade redan fått praktikplats. 

 
När projektet Gemet avslutades den 31/12 2006 hade ytterligare 30 perso-
ner ansökt och som därmed stod i kö för att få delta i dess verksamhet i 
början av år 2007. Under det dryga projektåret har väntetiden från det da-
tum man ansökt om deltagande i projektet Gemet till det datum man bör-
jade i genomsnitt varit 50,4 dagar (n=41) med en standardavvikelse på 39,7 
dagar och en variationsvidd på 160 dagar (6–166). Medianvärdet är 38 da-
gar vilket innebär att hälften av deltagarna väntade i mindre än 38 dagar 
för att få börja och hälften i mer än 38 dagar14. I detta sammanhang kan 
påpekas att processen för ansökan, bedömning, antagning och start som 
deltagare förändrats från att inledningsvis ha varit individuell och kontinu-
erlig till att under våren 2006 baseras på grupper och ägt rum i form av 
samlade ”heat”15. 
 
Av de 50 personer som varit deltagare i projektet Gemet var 26 fortfarande 
registrerade som sådana när projektet avslutades i samband med årsskiftet 
2006/2007. 24 deltagare hade således avslutat sitt deltagande någon gång 
mellan den 1/10 2005 till den 31/12 2006. För utvärderingen av projektet 
är det av betydelse att granska skälen till varför deltagare avslutat sitt delta-
gande. Avslut kan betraktas som en så kallade ”kritisk händelse” med po-
tential att ge väsentlig information om olika förhållanden och processer i 
projektet (Andersson & Nilsson, 1966; Flanagan, 1954; Friman, 2000; 
Hansson, 1995; Stukát, 1968). Det kan vara generellt viktigt att undersöka 
avslut som led i ett projekts kvalitets- och kompetensutveckling.  

                                            
14 P25=22,5, P50=38 och P75=64. 
15 Av de 10 väntetider som överstiger P75 är 4 ansökningar inkomna i maj eller juni 2006, i 
anslutning till semesterperioden således. 
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Tabell 2: Antal deltagare som avslutat sitt deltagande fram till den 31/12 2006 förde-
lade på skäl till varför man avslutat. 

 
 Antal Antal Summa % 
Arbete 3    
Studier 1    

Summa 4  4  
Bristande närvaro  6   
Psykisk ohälsa  4   
Aktivt missbruk  2   
Saknat motivation  2   
Gått över till Communicare  2   
Annat stöd  1   
Sjukskrivning  1   
Svårt att vara i grupp  1   
Somatiska skäl  1   

 Summa 20 20  
Antal personer som avslutat   24 48 
Personer som fortfarande deltar 31/12 2006   26 52 
Summa   50 100 

 
Kan det vara så att de som avslutat inte tillhör projektets målgrupp men 
ändå kommit att delta? Om det är så behöver man förbättra ansöknings-
förfarandet och bedömningsrutinerna. Då innebär det också att man lagt 
ner ett omfattande arbete på att arbeta med deltagare som egentligen be-
hövt annat stöd, och att antalet deltagare varit fler än de borde, med tanke 
på projektets målgrupp och mål. Rent kvantitativt skulle detta då innebära 
att man tagit på sig och fått ett för högt jämförelsetal när man exempelvis 
ska utvärdera målet ”att minst 30% av deltagarna kommer ut i arbete, stu-
dier eller sysselsättning”. Det kan bli en väsentlig (avgörande?) skillnad om 
man utvärderar detta mål i relation till 50 deltagare eller ett annat lägre och 
kanske mer realistiskt antal. 
 
Kategorierna ovan som gäller bristande närvaro, psykisk ohälsa, aktivt 
missbruk, saknad motivation, svårt att vara i grupp och somatiska skäl talar 
till skillnad mot framför allt kategorierna arbete och studier för att 16 av de 
24 deltagare som avslutat sitt deltagande kanske inte varit redo för projek-
tet Gemet. De föranleder också frågan om teamet inte utvecklat tillräckligt 
goda instrument för att bedöma vilka som är redo att delta eller inte med 
avseende på den verksamhet som bedrivs och de mål man har. Om det 
förhåller sig på detta sätt så talar det för att den ”numeriska referensen” för 
utvärdering av projektets kvantitativa mål snarare ska vara 34 än 50. 
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Deltagarnas personliga problematik 

Inledningsvis och allmänt kan man anta att deltagarnas faktiska bakgrund 
motsvarar den beskrivning av projektets målgrupp som formulerats i ansö-
kan om projektmedel. Projektet vände sig enligt ansökan till personer i 
Karlstads kommun mellan 18 - 4016 år som besväras av psykisk ohälsa eller 
psykiska funktionshinder, som står utanför arbetsmarknaden och har sin 
försörjning genom långvariga ersättningar från Försäkringskassan eller 
kommunens arbetsmarknads- och socialförvaltning. Detta utgör en allmän 
referens till deltagarnas kategoritillhörighet och en generell beskrivning av 
deras bakgrund. I detta avsnitt preciseras denna bakgrund något med ut-
gångspunkt i deltagarnas egna berättelser om sig själva så som de framträ-
der i den dokumentation som upprättats under projektet Gemets fortlö-
pande verksamhet. 
 
Andreas Lindahl & Susanna Littorin (2007) har genomfört en undersök-
ning av problematik, vardag och mål för samtliga deltagare i projektet Ge-
met baserad på ovan nämnda dokumentation. Följande sammanfattning 
bygger på deras resultatredovisning. De konstaterar inledningsvis att varje 
deltagare har en personlig historia som alltid är mer eller mindre proble-
matisk, inte sällan präglad av en traumatisk barndom eller uppväxt. Avsak-
nad av stöd och trygghet och brist på tillit och självförtroende visar 
kopplingar till drogmissbruk, destruktiva relationsmönster, självmordsför-
sök med mera.  
 
När deltagarnas psykiska ohälsa beskrivs och definieras i projektets doku-
mentation kommer olika begrepp, begreppssystem och referenser till ut-
tryck. Begreppen psykiskt funktionshinder, neuropsykiatriskt funktions-
hinder och diagnos återkommer som övergripande begrepp men har olika 
betydelse inom olika myndigheter och verksamheter. Diagnoser som As-
pergers syndrom, ADHD och depression är särskilt framträdande. Mer 
konkret består deltagarnas problematik i att organisera sitt liv och sin var-
dag på ett meningsfullt sätt. Koncentrations- och minnessvårigheter för-
sämrar den fokusering som krävs för att planera och upprätthålla rutiner. 
Många har vänt på dygnet och lever inte efter klockan. Natt och dag, var-
                                            
16 En av deltagarna i projektet faller åldersmässigt utanför den definierade målgruppen 
genom att vara 46 år. 
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dagar och helgdagar, veckor och månader flyter samman utan tydliga grän-
ser mellan vad som är vad och frukost, lunch, middag eller kvällsmat har 
inga givna tidpunkter under en dag. Frukost förekommer sällan som fru-
kost i konventionell mening, det vill säga som första måltid av viss typ 
man regelbundet intar varje morgon. 
 
Deltagarnas sinnestillstånd kännetecknas ofta av nedstämdhet, låg motiva-
tion och bristande initiativförmåga. För många kan ansträngningen att ta 
sig upp ur sängen på morgonen vara så oöverstiglig att man inte kommer 
upp förrän sent på eftermiddagen. När man väl är uppe kan en konstant 
trötthet underminera möjligheterna att göra något meningsfullt av sin dag. 
 
Svårigheter att umgås och samspela med andra personer och att delta i 
gruppaktiviteter är vanliga. Detta gäller för många oavsett om det handlar 
om anhöriga och vänner eller andra mer främmande personer. Deltagarna 
anser sig ha problem med att lita på, kommunicera med, samarbeta med 
och vistas tillsammans med andra människor. Man kan karaktärisera sig 
själv som kritikkänslig, social fobiker och drabbad av social oro och ångest. 
Kombinationen dåligt självförtroende och sociala svårigheter har samband 
med det faktum att många isolerar sig och lever sina liv ensamma och 
starkt bundna till sina lägenheter och sina hem. Denna isolering resulterar 
för många i att det sociala kontaktnätet blivit starkt begränsat. De aktivite-
ter de flesta deltagare utför under dagarna är förlagda till hemmet och ut-
förs oftast i ensamhet. Vardagliga hushållssysslor som arbetande människor 
utför efter arbetstid har blivit huvudsaker för Gemets deltagare då det är 
det enda man har att göra förutom att kanske läsa böcker, syssla med sin 
dator, se på TV eller liknande saker. Dessa aktiviteter genomförs när som 
helst på dygnet och upptar all vaken tid. 
 
 
Deltagarnas personliga mål 

Deltagarna i projektet Gemet förväntar sig att få hjälp med att bryta den 
nedåtgående spiral de kan uppleva att de befinner sig i. De anser sig inte 
ha resurser att bryta sin negativa utveckling utan professionell hjälp och 
stöd.  
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Det långsiktiga målet är arbete och egen försörjning vilket bland annat in-
nebär att få ett mål och en struktur för sin dag. Ett arbete medför också en 
tillhörighet i samhället som saknas för närvarande, något man gärna vill 
uppnå. Istället för att vara bidragsberoende och stå i skuld till andra vill 
man försörja sig själv och bli en i mängden. 
 
För att deltagarna ska komma ut i arbete önskar de stöd och hjälp för att 
kunna bryta sig loss ur sin rådande livssituation. Man vill få hjälp att for-
mulera olika delmål för att med professionellt stöd kunna ta ett steg i taget. 
Deltagarna söker en möjlighet att få prova sig fram i nya roller och få möj-
ligheten att bygga upp sitt självförtroende och till sist kunna stå på egna 
ben. (Lindahl & Littorin, 2007) 
 
 
2.5 Syftet med utvärderingen av projektet Gemet 

Syftet med det utvärderingsarbete som genomförts och vars resultat redo-
visas i denna rapport, var att bedöma och värdera olika aspekter av projek-
tet Gemet. Först och främst uppfyllelsen av projektets mål men också de 
processer som utvecklats på olika sätt och på olika nivåer för att nå dessa. 
De processer som åsyftas var det inledande arbetet med att utforma en ny 
arbetsmodell, det arbete med projektets deltagare som följde av denna nya 
modell samt den förankring, uppföljning och samverkan kring projektet, 
dess mål och verksamhet som ägde rum hos projektets intressenter, fram-
för allt de fyra huvudmännens organisationer. Utvärderingsarbetet har ock-
så haft så kallade formativa och interaktiva syften i och med att utvärdera-
ren dels hade uppgiften att regelbundet återföra sina bedömningar av pro-
jektarbetet till dem som arbetade med det, för att ge möjligheter till korri-
gerande förbättringar, dels att projektets olika aktörer och intressenter skul-
le ges återkommande möjligheter att ta del av och lämna synpunkter på 
utvärderingens innehåll och resultat och användning av desamma. 
 
För att utvärderingen skulle kunna svara upp mot detta flerdimensionella 
syfte har flera olika utvärderingsperspektiv och metoder för utvärdering 
tillämpats. De redovisas i följande kapitel.  
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3 Metoder för utvärderingen av projektet Gemet 

Den utvärdering som presenteras i denna rapport utgör en helhet även om 
den består av flera delar mot bakgrund av dess flerdimensionella syfte. I 
detta kapitel redovisas de olika utvärderingsmetoder som tillämpats för att 
motsvara utvärderingens sammansatta syfte. Kapitlet inleds med en 
genomgång av utvärdering som generellt begrepp varefter de olika utvärde-
ringsmetoder som tillämpats presenteras var för sig. I anslutning till respek-
tive utvärderingsmetod redovisas också den huvudmetod som använts för 
insamling och bearbetning av data, även om samma data har kunnat an-
vändas i flera av utvärderingens olika delar. Avslutningsvis presenteras all-
männa metodologiska aspekter och vetenskapliga principer rörande reliabi-
litet och validitet, forskningsetik och design. 
 
 
3.1 Utvärdering 

Åke Jerkedal (1999) skriver om olika utvärderingsgenerationer som avlöser 
varandra med en alltmer sofistikerad syn på utvärdering som följd. Det 
innebär att en utvärdering inte är något en gång för alla givet, definierat 
och färdigbestämt utan något som ständigt diskuteras, förändras och ut-
vecklas (Lindgren, 2006). Trots detta finns vissa gemensamma nämnare 
man inom en generation kan vara överens om när det gäller vad som är en 
utvärdering eller inte. Det finns vissa saker man inte kan ta bort från detta 
begrepp utan att det förlorar sin betydelse och förändras till något annat 
(Danermark, Ekström, Jakobsen & Karlsson, 1997). Jerkedal (ibid) skriver17 
att följande definition är vanlig: ”Utvärdering är att beskriva och värdera 
ett program”. Om man följer denna definition rymmer en utvärdering så-
ledes dels ett moment av beskrivning dels ett moment av värdering. 
 
Enligt Ove Karlsson (1999) innebär en utvärdering att man värderar något 
på ett systematiskt och genomtänkt sätt. Man följer vissa etablerade meto-
der för att samla in det informationsunderlag som är nödvändigt för att 
kunna värdera och uttala ett omdöme om ett utvärderingsobjekt, i detta 
fall projektet Gemet. Den centrala uppgiften för en utvärderare är att göra 
bedömningar vilket man gör i förhållande till vissa kriterier. Man jämför 
                                            
17 Sidan 17 och 19. 
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ett faktiskt förhållande med ett eller flera utvalda kriterier, som grund för 
bedömning och värdering (Karlsson, 1999; Vedung, 1998). Kriterier för 
jämförelse, bedömning och värdering kan väljas på olika sätt och av olika 
skäl. Målen för en verksamhet eller ett projekt, i så kallad operationaliserad 
och mätbar form, utgör traditionellt viktiga kriterier i utvärderingssam-
manhang. De bildar underlag för vad man vanligen benämner en mål-
resultatutvärdering. Man jämför, bedömer, värderar och uttalar sig om gra-
den av måluppfyllelse. Ett annat fokus för en utvärdering kan vara de pro-
cesser som utvecklas i en verksamhet eller ett projekt. En så kallad process-
utvärdering baseras då på kriterier för vad som kännetecknar goda proces-
ser. En utvärdering kan också ta fasta på de intressenter som är relaterade 
till en verksamhet som politiker, beslutsfattare och chefer men även tjäns-
temän och inte minst brukare eller deltagare. Det är då intressenternas pri-
oriteringar och bedömningar som kommer att formera kriterier för jämfö-
relse, bedömning och värdering och bilda underlag för en så kallad intres-
sentutvärdering. Kriterier för utvärdering kan också ha teoretiska utgångs-
punkter eller baseras på kulturella eller socialpolitiska uppfattningar och 
värderingar om till exempel psykisk hälsa, psykisk funktionsförmåga, delak-
tighet och ett gott liv, begrepp som anknyter till den nationella psykiatri-
samordningens slutbetänkande och målgruppen för projektet Gemet.  
 
Man gör också skillnad på formativa och summativa utvärderingar. Forma-
tiva utvärderingar ger fortlöpande underlag för bedömning och utvärde-
ring under den tid ett projekt eller en verksamhet pågår (Eriksson & Karls-
son, 1998; Karlsson, 1999). Syftet med formativa utvärderingar är vanligen 
att ge ett pågående projekt möjligheter till förbättringar under tiden det 
pågår. En summativ utvärdering görs för att se om en viss insats givit för-
väntat resultat. Dessa båda utvärderingsformer kan tyckas ömsesidigt ute-
slutande vilket också varit en vanlig uppfattning i utvärderingskretsar. Jer-
kedal (1999) redovisar kort denna diskussion men menar att en mer kate-
gorisk ståndpunkt kommit att ersättas av en mer förutsättningsfri syn på 
utvärdering. Han menar att summativa och formativa utvärderingar kan 
ingå samtidigt i en utvärdering beroende på hur utvärderingens resultat ska 
användas och redovisar exempel på detta. 
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Målrelaterad utvärdering 

Det krävdes en inledande tematisk analys18 för att få överblick över den 
tämligen vildvuxna målflora som utarbetats för projektet Gemet. Denna 
strukturering var nödvändig för att klargöra de mål som gällde för projek-
tets styrning men även för att kunna beskriva, jämföra, bedöma och värde-
ra projektets utfall i förhållande till dess mål, i en målrelaterad utvärdering. 
En sådan utvärdering utgår från målen för den aktivitet eller verksamhet 
som ska bedömas (Vedung, 1998). Man jämför utfall och mål för en be-
dömning och värdering av en verksamhets måluppfyllelse. 
 
Målen för projektet Gemet är många, komplexa och formulerade på olika 
sätt. Vissa är uppenbart mätbara, andra inte alls. Målet ”att minst 30 % av 
deltagarna kommer ut i arbete, studier eller sysselsättning” är relativt enkelt 
att mäta med hjälp av faktauppgifter och kvantitativa data. Målet ”att byg-
ga broar” däremot är betydligt svårare att mäta eftersom det är en metafo-
risk formulering som inte ska förstås bokstavligt. Det låter sig inte opera-
tionaliseras utan vidare. Detta mål får ses som ett sätt bland många att ut-
trycka det generella och centrala samverkansmålet. Utvärdering av samver-
kansmål baseras främst på kvalitativa data insamlade genom flera olika 
former av intervjuer. 
 
I samarbete med teamet har information sammanställts ur projektets inter-
na dokumentation för samtliga deltagare i projektet mellan den 1/10 2005 
till den 31/12 2006 vad avser; datum för ansökan om deltagande i projek-
tet, uppgift om handläggare och huvudman som initierat ansökan om del-
tagande, datum för start som deltagare, datum när deltagaren avslutat, skäl 
till detta och datum för sista journalanteckningen och uppgifter om kön, 
ålder, problematik, diagnoser, vardag, familj, släkt, vänner, intressen, ut-
bildning, arbete, ekonomi, boende, nätverk och kontakter, mål, handlings-
plan, stöd, aktiviteter inom projektet Gemet, närvaro, extern praktik, arbe-
te och studier. Vissa av dessa uppgifter har tematiserats i egenskap av kvali-
tativa data medan andra kvantifierats till numeriska data för beskrivning av 
projektet och dess deltagare och för analys och utvärdering av dess mål. 
 

                                            
18 Se ovan sidorna 18 – 19.. 
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Processutvärdering 

En målrelaterad utvärdering kan göras utan att man tar hänsyn till de ske-
enden som åstadkommit måluppfyllelse, eller inte. Processerna och ge-
nomförandet av ett projekt kommer då att ingå i vad Jerkedal (1999) be-
nämner ”the black box”. I en processutvärdering däremot samlar utvärde-
raren in information om processer och skeenden som ägt rum inom ramen 
för en verksamhet, som underlag för beskrivning, jämförelser, bedömning 
och analys av vad, hur och varför19 det blev som det blev. Tre olika proces-
ser har varit av särskilt intresse i denna utvärdering; teamets arbete med att 
utforma en ny arbetsmodell, teamets arbete med deltagarnas utveckling 
inom ramen för denna nya modell samt samverkan mellan de aktörer och 
intressenter som på olika sätt är relaterade till projektets deltagare. 
 
Teamet utgörs av de fem personer som fått förtroendet och uppdraget att 
samverka med varandra, deltagarna och andra aktörer i överstebostaden 
vid Sandbäcken. De har haft projektets syfte och mål i fokus för det var-
dagliga arbetet. En processutvärdering har genomförts med avseende på 
detta arbete. Underlaget för denna utgörs dels av dagböcker20 som varje 
person i teamet skrivit kontinuerligt om sina erfarenheter av projektet dels 
av intervjuer med var och en vid tre tillfällen, i samband med projektstar-
ten, efter halva projekttiden och i slutfasen.  
 
Även om samverkan är ett mycket centralt mål för projektet Gemet är det i 
grund och botten deltagarnas situation projektet syftat till att förändra, 
från utanförskap till delaktighet och egen försörjning, genom ett förbättrat 
samarbete mellan huvudmän och en ny arbetsmodell. En kvalificerad ut-
värdering av projektet Gemet hade inte kunnat göras med mindre än att 
gedigen information om deltagarnas bakgrund, erfarenheter och utveckling 
under sitt deltagande i projektet samlats in och bearbetats. Alla interna 

                                            
19 Eriksson och Karlsson (1998) påpekar å ena sidan svårigheterna med att uttala sig om 
orsakssamband när det gäller social omsorg och socialt arbete medan Vedung (1998) å 
den andra menar att man inte nog kan betona att utvärderingar måste styras av en förkla-
rande ambition. 
20 Från oktober 2005 till december 2006, sammanlagt 81 A4-sidor löpande text i följande 
format: Brödtext, Garamond BE, teckenstorlek 12, enkelt radavstånd. 
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dokument21 som teamet upprättat under 2005 och 2006 har utgjort infor-
mationsunderlag för bearbetning liksom 8 intervjuer med 7 deltagare22. 
 
När det gäller samverkansprocessen mellan olika aktörer och intressenter 
relaterade till projektet och dess deltagare kan man säga att processutvärde-
ring och intressentutvärdering blivit överlappande. Utvärderingen av sam-
verksansprocessen följer logiken för en processutvärdering medan de data 
den baserats på är desamma som för den intressentutvärdering som ge-
nomförts. 
 
 
Intressentutvärdering 

Intressenterna i ett projekt är viktiga parter och aktörer. I relation till pro-
jektet Gemet finns en mängd olika intressenter av olika kategorier och på 
olika strukturella nivåer i vårt samhälle. De personer som tillhör den defi-
nierade målgruppen och som ansökt om deltagande i projektet, brukarna 
eller deltagarna som de benämns i detta projekt, kan anses vara primära 
intressenter. De personer som ingår i teamet och arbetar med projektets 
deltagare med projektets syfte och mål som inriktning är en annan viktig 
kategori av intressenter. Handläggande tjänstemän, chefer och politiker 
inom de olika huvudmännens organisationer är intressenter och i slutän-
den också i någon mån Socialstyrelsen och nationell psykiatrisamordning.  
 
En intressentutvärdering har genomförts framförallt med avseende på pro-
jektets fyra huvudintressenter; Karlstads kommuns arbetsmarknads- och 
socialförvaltning, länsverksamhet psykiatri inom Landstinget i Värmland, 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Den baseras på de dokument 
som formulerats på inledande och övergripande nivå som underlag för 
ansökan om projektmedel och tilldelning av resurser, på mötesprotokoll 
från styr- och referensgruppens möten och en gruppintervju dels med pro-
jektets styrgrupp dels dess referensgrupp. Dessa båda gruppintervjuer 
genomfördes i samband med ett ordinarie möte i januari 2007, några 
veckor efter projektets avslutande. 

                                            
21 Kopior av all dokumentation har kontinuerligt ställts till utvärderarens förfogande. Se för 
övrigt under rubriken Etiska principer på sidan 44. 
22 Sammanlagt 181 sidor transkriberad text. Se även Dagerfjord & Ekberg (2006). 
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Formativ utvärdering 

Eriksson och Karlsson (1998) skriver att formativa utvärderingar ”förväntas 
ge underlag för att förändra en verksamhet under tiden den pågår”23. Den 
fortlöpande insamlingen av information om projektet Gemet enligt ovan 
gav utvärderaren underlag och möjlighet att vid sex tillfällen om två tim-
mar varannan månad under år 2006, återföra denna information i bearbe-
tad och tematiserad form till teamet. Syftet med dessa formativa utvärde-
ringar var framförallt att bedöma projektets dagsaktuella tillstånd och på-
gående processer som underlag för reflektioner och eventuella kursänd-
ringar. De har haft karaktären av fokuserade samtal om bedömningar och 
utvärderande påståenden utvärderaren presenterat för teamet och har till 
formen varit närbesläktade med så kallade fokusgrupper (Litosseliti, 2003; 
Wibeck, 2000). De formativa utvärderingarna har spelats in på band24 och 
utgör därmed en del av utvärderingens empiriska underlag. 
 
 
Interaktiv utvärdering 

Ove Karlsson (1999) skriver om interaktiva dimensioner i utvärderingar. 
Interaktiviteten syftar på att intressenter deltar i en process om utvärde-
ringens syfte och inriktning och/eller dess resultat och deras användning. 
 
I denna utvärdering har interaktiva moment förekommit, mycket påtagligt 
genom den formativa utvärdering som genomförts, men också på andra 
sätt. Teamet och projektledaren, styrgruppen och referensgruppen har in-
tervjuats. Även om intervjuer i grunden styrs av intervjuarens intresse av 
viss information rymmer öppna eller halvstrukturerade intervjuer väsentli-
ga interaktiva aspekter som kan bidra till en utvärderings form och inne-
håll men också en implementering av dess resultat. Teamet och projektets 
deltagare har också haft möjlighet att ta del av och lämna synpunkter på 
olika utkast av rapporten. 
 
 

                                            
23 Sidan 22. 
24 5 x cirka 2 timmar eftersom bandspelaren vid ett tillfälle vägrade fungera. 
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Induktion och deduktion 

Så kallade deduktiva undersökningar baseras på hypoteser härledda ur be-
fintlig teori. Sådana undersökningar sägs följa ”bevisets väg” för att pröva 
teoretiska påståenden (Holme & Solvang, 1997; Patel & Davidson, 1994; 
Starrin, 1991). Induktiva undersökningar däremot utgår från insamlade 
empiriska data och har formulering av teori som syfte. De följer ”upptäck-
tens väg”. Flera författare skriver om behovet av att överbrygga den kon-
struerade motsättningen mellan dessa båda syn- och arbetssätt 
(Danermark, Ekström, Jakobsen & Karlsson, 1997; Holme & Solvang, 
1997; Starrin, 1991). Den uppfattning som framförs i detta arbete är att 
begreppen deduktion och induktion framförallt betecknar en tanke- eller 
arbetsriktning i förhållandet mellan teori och empiri. Att det handlar om 
en väg snarare än två och att man på denna väg kan röra sig i olika rikt-
ningar, en som i huvudsak går från befintlig teori mot empiri för att pröva 
teoriers giltighet och en som går från empiri mot formulering av teori som 
kan begripliggöra den verklighet man samlat in information om. De olika 
former av utvärdering som tillsammans bygger upp denna utvärdering av 
projektet Gemet som helhet eller fall, kan sägas ha olika karaktär eller an-
sats när det gäller förhållandet mellan ”bevis” och ”upptäckt”, deduktion 
och induktion. De målrelaterade utvärderingsmomenten har haft en klart 
deduktiv karaktär medan processutvärderingen, intressentutvärderingen 
och de formativa utvärderingarna haft en mer induktiv eller kombinerad 
ansats. 
 
 
Intervjuer, kvalitativa data och tematisk analys 

Steinar Kvale (1997) menar att intervjuer är en överlägsen metod för in-
samling av information om människors upplevelser, tankar och perspektiv 
på sin egen personliga livsvärld. Kvales tankegångar har varit allmänt 
styrande för arbetet med intervjuer och kvalitativa data som samlats in lik-
som William H Banakas (1981) klassiska bok om djupintervjuer.  
 
Sju deltagare som personalen i teamet valt ut och tillfrågat, och som läm-
nat sitt samtycke till medverkan, intervjuades i november 2006, i Gemets 
lokaler på Sandbäcken. Varje intervjuad deltagare informerades om syftet 
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med intervjuerna, att man när som helst kunde avbryta sin medverkan om 
man så önskade och att materialet skulle behandlas konfidentiellt. Vid ett 
tillfälle bad en respondent att få medverka ytterligare en gång. Samtliga 
fick information om när och hur man kan få tillgång till den färdiga utvär-
deringsrapporten. 
 
De deltagare som intervjuades, liksom alla i teamet, när de intervjuades 
första gången, fick följande inledande fråga: ”När hörde du talas om Pro-
jektet Gemet första gången?” Respondenternas svar fick därefter styra in-
tervjuandet i ett öppet informationssökande på djupet, om personliga tan-
kar, föreställningar, upplevelser med mera av projektet Gemet. Samtliga 
intervjuer spelades in på mini-disc-kasetter och varierade i tid mellan 30 
och 70 minuter. Alla intervjuer med deltagare i projektet har transkriberats 
men, av tidsskäl, endast vissa särskilt utvalda och informationstäta delar av 
övriga intervjuer. Transkriptionen har genomförts med återgivande av in-
nehållet som syfte och följt regeln att alla utsagor återges ordagrant. Form-
aspekter som betoningar, pauser och känslokvalitéer har varit av under-
ordnad betydelse i utvärderingen och endast kodifierats i begränsad om-
fattning medan de medverkandes dialekt däremot återgivits så troget som 
möjligt. Den transkriberade texten är skriven med 1,5 radavstånd och med 
indrag 3,5 på höger sida för att underlätta kodningen av intervjuerna. De 
kvalitativa data som samlats in och sammanställts från dagboksanteckning-
ar, dokument, intervjuer och gruppsamtal har huvudsakligen bearbetats 
genom så kallad tematisk analys25 (Hayes, 2000). Det är en databearbet-
ningsmetod som resulterar i en tematisk struktur och översikt av den in-
formation som samlats in. 
 
 
Reliabilitet och validitet 

Begreppen reliabilitet och validitet betraktas traditionellt som grund-
läggande för all vetenskaplighet. Med en enkel definition förankrad i så 
kallad positivistisk forskning brukar man säga att reliabilitet avser tillförlit-
ligheten i en mätning medan validitet avser dess giltighet och att man med 
sina mätinstrument verkligen mätt vad man avsett att mäta, och inte något 
                                            
25 Dataprogrammet QSR-NVivo7 har till viss del använts för bearbetning, analys och 
tematisering. 
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annat. Reliabilitet är en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för 
validitet. Utan tillförlitlighet i en mätning får man ingen giltighet. Där-
emot behöver hög tillförlitlighet inte innebära hög giltighet. Reliabiliteten 
är således viktig, eller snarare nödvändig, men det är validiteten som är 
huvudsaken. Teoretiskt och logiskt är detta tämligen enkelt. I praktiken 
däremot ställer dessa båda grundläggande forskningskrav forskaren inför 
synnerligen komplicerade utmaningar när det gäller att utforma metoder 
och instrument och genomföra bestämda aktiviteter för att samla in och 
bearbeta information. 
 
En forskares hantverksskicklighet är en viktig grund för att erhålla tillförlit-
lig kunskap. Man kan inte genomföra vetenskapliga undersökningar hur 
som helst. De viktigaste inslagen i hantverksskicklighet är enligt Kvale 
(1997) kontroll, ifrågasättande och teoretisering. Kontroll innebär att fors-
karen intar ett kritiskt granskande förhållningssätt till sig själv och sin ana-
lys och tydligt anger de perspektiv som anläggs på det område och de fe-
nomen som undersöks. Frågor som ”vad”, ”varför” och ”hur” är viktiga 
instrument i en ifrågasättande hållning till det arbete man utför. Arbetet 
med att verifiera och förankra sina egna tolkningar, analytiska kategorier 
och teoretiska påståenden i data i det empiriska materialet är avgörande. 
Forskaren har att arbeta hårt, vara hederlig, kreativ, flexibel och förmögen 
att ompröva sina egna tankekonstruktioner (Hughes & Månsson, 1988). 
Forskaren måste också följa vissa konventioner vad avser argumentations-
regler, trovärdighet i redovisning av fakta och logisk konsistens och leva 
upp till vetenskapliga kriterier avseende reliabilitet, validitet och generali-
serbarhet. 
 
Denna syn på forskning och kunskap har varit vägledande för arbetet med 
denna utvärdering. 
 
De olika former av utvärdering som genomförts och presenteras ska inte 
ses som ömsesidigt uteslutande eller stående i ett motsats- eller antingen-
eller-förhållande. De kompletterar och täcker delvis över varandra, både 
metod- och resultatmässigt, på ett sätt som motsvarar vad man i vetenskap-
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liga sammanhang benämner triangulering26 (Hayes, 2000; Patton, 1990), 
vilket kan anses stärka utvärderingens validitet. 
 
Här följer en kort sammanställning över vissa åtgärder, fakta, faktorer eller 
förhållanden som kan anses tala för respektive mot en god validitet i den-
na utvärdering. 
 

Argument för en god validitet  
 

Argument mot en god validitet 

Intervjuarens mångåriga erfarenhet som 
intervjuare stärker validiteten. 
 

 Det selektiva tillgänglighetsurval som 
teamets personal gjorde av deltagare 
att intervjua kan anses sänka studiens 
validitet. 
 

Fyra studier har genomförts vars resultat 
stämmer väl överens med varandra. De 
saknar motsägelser vilket talar för en 
god validitet. 
 

 Dessa fyra studier är inte helt oberoen-
de av varandra vilket kan anses något 
sänka värdet i argumentet till vänster. 

Det öppna intervjuförfarandet som tillåtit 
respondenterna att tala fritt, samtidigt 
som intervjuaren noggrant följt upp alla 
svar stärker validiteten. 
 

  

Det omfattande och varierade datamate-
rialet som ger möjligheter till triangule-
ring stärker validiteten. 

  
 
 
 

Det faktum att bearbetningen av inter-
vjuerna visar tydliga tecken på mättnad 
stärker validiteten. 
 

  

Resultaten av undersökningarna har 
gjorts lätt tillgängliga för deltagare och 
intressenter i projektet som underlag för 
diskussion och avstämning vid flera till-
fällen vilket stärkt validiteten. 

  

 
 
3.2 Etiska principer 

Ett omfattande informationsunderlag har således samlats in, sammansällts 
och bearbetats för att ge möjligheter till de beskrivningar, jämförelser, be-

                                            
26 Triangulering framförs även som en möjlighet och aktuell synpunkt på utvärdering på 
www.jklgroup.blogs.com den 25 mars 2007. 
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dömningar, värderingar och uttalanden som redovisas. De forskningsetiska 
principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som antogs av 
Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet i mars 1990 och 
tillsvidare gäller även för Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och 
samhällsvetenskap (www.vr.se), har varit utgångspunkt för arbetet med ut-
värderingen. I dessa riktlinjer ställs det så kallade forskningskravet mot in-
dividskyddskravet. Å ena sidan påpekas att samhället och samhällets med-
lemmar har ett berättigat krav på att forskning bedrivs. Å andra sidan häv-
das principen om människors skydd mot otillbörlig insyn i sina livsförhål-
landen och att man inte får utsättas för psykisk eller fysisk skada, föröd-
mjukelse eller kränkning i samband med vetenskapliga undersökningar. De 
forskningsetiska principerna rymmer fyra huvudkrav som konkretiserar det 
grundläggande individskyddskravet; informationskravet27, samtyckeskra-
vet28, konfidentialitetskravet29 och nyttjandekravet. 
 
Forskaren30 skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare 
om projektets syfte, deras uppgift i projektet, vilka villkor som gäller för 
deras deltagande, att deltagandet är frivilligt och att man har rätt att avbry-
ta sin medverkan när man så önskar. Forskaren skall se till att uppgiftsläm-
nare och undersökningsdeltagare samtycker till deltagande. Alla personer 
som ingår i en undersökning som uppgiftslämnare skall ges största möjliga 
konfidentialitet. Personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att obehö-
riga inte kan ta del av dem. All personal i forskningsprojekt som tar del av 
etiskt känsliga uppgifter om enskilda identifierbara personer bör under-
teckna en sekretessförbindelse. Uppgifter om enskilda, insamlade för 
forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk 
eller andra icke-vetenskapliga syften. 
 

                                            
27 Deltagarna i projektet Gemet har informerats om den utvärdering av projektet som ge-
nomförts av IKU och undertecknad, Per Folkesson, och att utvärderingsarbetet bland an-
nat inneburit att man tagit del av projektets interna dokumentation rörande deltagarna.  
28 Deltagarna i projektet Gemet har givit ett skriftlig medgivande avseende överlämnande 
av information mellan projektets olika aktörer. 
29 Alla personer som inom ramen för utvärderingen av projektet Gemet tagit del av sekre-
tessbelagda eller på annat sätt känsliga uppgifter har undertecknat en personlig juridiskt 
bindande sekretessförbindelse där man förbundit sig att följa Vetenskapsrådets forsk-
ningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. I denna förbindel-
se anges också att materialet ska förvaras på ett säkert sätt och förstöras efter projektets 
avslutande vilket är genomfört.  
30 Motsvaras i detta sammanhang av utvärderaren och författaren till denna rapport. 



 46 

I alla delar av denna utvärdering är dessa krav tillgodosedda. 
 
 
3.3 Fallstudien som design 

En fallstudie är en undersökning av en enda särskild enhet som kan vara 
en händelse, en person, en situation, en institution eller motsvarande. Det 
avgörande för en fallstudie är att man kan identifiera en sådan enhet som 
då kommer att utgöra det fall som studeras på djupet. Merriam (1998) me-
nar att fallstudien ”riktar uppmärksamheten mot det sätt varpå grupper av 
människor hanterar problem av olika slag utifrån ett helhetsperspektiv”31. 
En fallstudie ger möjlighet att undersöka den kontext som inramar ett visst 
förhållande eller händelseförlopp med hjälp av såväl kvantitativ som kvali-
tativ information. I denna mening utgör utvärderingen av projektet Gemet 
en fallstudie. 
 

                                            
31 Sidan 26. 
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4 Resultatet av utvärderingen av projektet Gemet 

I detta kapitel redovisas resultatet av det utvärderingsarbete som genom-
förts mot bakgrund av dess syfte och med tillämpning av de metoder som 
presenterades i föregående kapitel. Redovisningen av resultatet kan gene-
rellt sett sägas följa projektarbetets framskridande över tid. Processutvärde-
ringen har fått inleda eftersom utvecklingen av projektet och dess verk-
samhet var så beroende av teamets inledande arbete med att utveckla en 
ny arbetsmodell. Den målrelaterade utvärderingen har fått avsluta dels för 
att projektets mål tydligast sammanfattar och uttrycker intressenternas syf-
te och mening med projektet dels för att projektets olika processer och 
formativa och interaktiva moment varit medel att verka för projektets mål. 
 
 
4.1 Processutvärderingen 

De processer som stått  fokus för processutvärderingen är teamets arbete 
med att utforma en ny arbetsmodell, arbetet i enlighet med denna nya 
modell och samverkan mellan olika aktörer relaterade till projektets upp-
drag och verksamhet. 
 
 
Arbetet med att utforma en ny arbetsmodell 

I maj 2005 anställdes en projektledare och en arbetsvägledare. Deras upp-
gift var att förbereda för projektstarten den 1 oktober då ”teamet” som då 
även kom att bestå av en arbetsterapeut och två socionomer inledde sitt 
arbete. Till att börja med hade man att ta itu med tre huvuduppgifter: 

- Att komma i ordning på den plats som ställts till förfogande för pro-
jektverksamheten, överstebostaden vid Sandbäcken. 

- Att utarbeta och börja tillämpa en ny arbetsmodell. 
- Att ta plats i ”organisationen” med denna nya modell och börja 

samverka på ett mer effektivt sätt. 
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Huset Sandbäcken 

Det var inte helt okomplicerat att komma till, flytta in i och starta en ny 
projektverksamhet i överstebostaden vid Sandbäcken. Där pågick redan 
sedan flera år en verksamhet med liknande bakgrund och syften. Denna 
verksamhet förde visserligen en tynande tillvaro och var under omorgani-
sation eller avveckling, men ett ofrånkomligt konkurrensförhållande upp-
stod. Detta tog tid och kraft från de andra båda arbetsuppgifterna.  
 

Efter en problematisk inledande period fick man så småningom tillträde 
till ett stort hus, en stor parkliknande trädgård, uthus med viss maskinell 
utrustning för träbearbetning och en sandstrand vid Klarälven. På denna 
plats förelåg goda förutsättningar för att ta emot och arbeta med enskilda 
personer, små grupper, större grupper, ha möten eller till och med konfe-
renser, genomföra utredningar, bedriva arbetsträning med mera. Ett omfat-
tande arbete krävdes dock för att rusta upp och utforma lokalerna så att de 
blev någorlunda ändamålsenliga för detta. Förutsättningarna fanns men 
formerna var långtifrån klara. Lokalerna var i behov av städning, rengöring, 
målning, tapetsering och möblering för att erbjuda en gästvänlig miljö för 
deltagare, verksamhet och besökare. 
 
Hyresfrågan visade sig efter projektstarten vara oklar och sakna utrymme i 
projektbudgeten vilket föranledde många möten och förhandlingar med 
fastighetskontor och andra beslutsfattare. Vaktmästaren för fastigheten 
saknade organisatorisk anknytning till projektet och hamnade i kläm. 
Möbler och annan inredning saknades varför inköpsresor fick göras till 
IKEA och andra leverantörer. Vissa inledande svårigheter i uppkoppling 
och inloggning till socialtjänstens datasystem för att kunna dokumentera 
projektarbetet förelåg och ställde till viss irritation. 
 
Under några inledande månader kom detta att ta kraft och energi från ar-
betet med att utforma den nya arbetsmodell och verksamhet som var pro-
jektets egentliga syfte. Så småningom lyckades teamet dock, genom mål-
medvetet och ihärdigt arbete, att få lokalerna på Sandbäcken att fungera 
som fysisk förutsättning för projektets vardagliga verksamhet. 
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Teamets tolkning och operationalisering av sitt uppdrag 

Förutom att komma i ordning i huset Sandbäcken bestod teamets inle-
dande arbete i att tolka, utforma och genomföra sitt givna uppdrag, att 
omsätta projektets mål och anvisningar till praktisk ”operativ” verksamhet. 
I projektmedelsansökan anges att en ny arbetsmodell ska skapas där delta-
garna i projektet ska få bästa möjliga stöd för att hitta tillbaka till arbetsli-
vet och egen försörjning. Social utredning, medicinsk bedömning, funk-
tionsbedömning i direkt arbetsträning och utformande av gemensamma 
handlingsplaner i nära samarbete med aktuella myndigheter samt mätbara 
mål framstår i ansökan som i förväg givna och närmast obligatoriska inslag 
i denna nya modell. Teamet hade uppgiften att omsätta dessa idéer från 
”ritbordet” till verksam praktik. De befann sig, å ena sidan, i det operativa 
dilemmat att översätta huvudintressenternas och uppdragsgivarnas samlade 
tankar till verksam resultatorienterad handling.  
 

”På eftermiddagen hade vi planeringsträffen. Jag blev lite frustre-
rad eftersom jag trodde att vi skulle diskutera hur vi ska jobba 
kommande vecka. Istället blev det mer övergripande diskussion 
om värderingar med mera. Det är bra att vi diskuterar sådana sa-
ker men just nu känns det viktigt att diskutera aktiviteter. Efter-
som vi inte tog upp något om kommande vecka bestämde jag 
och NN att vi skulle ha bestämda dagar när deltagarna ska ha 
arbetsträning och tider för samtal med mera.” 

 
Å andra sidan förelåg den mer vardagsnära och konkreta uppgiften att ska-
pa rutiner som teamet och projektets deltagare kunde inrätta sig i. När del-
tagarna väl fanns på plats kunde dessa rutiner, eller snarare brist på sådana, 
bli en akut angelägenhet.  
 

”Det var lite pirrigt i magen på morgonen. Det var lite kaos i 
teamet eftersom vi inte riktigt visste hur vi skulle lägga upp in-
troduktionsdagen. Vi hade inte heller fixat fika. Vi hann inte 
samla ihop oss innan deltagarna kom. Det var sex deltagare som 
kom idag, en ringde och sa att den var sjuk. Sammanlagt är det 
åtta som är klara. En deltagare kommer i morgon eftersom den 
inte orkade vara med i grupp.” 
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Arbetet med att operationalisera projektets bakgrund och idéer till utre-
dande, stödjande och rehabiliterande moment, åtgärder och insatser och 
att integrera dessa med välfungerande vardagsrutiner, kom att utgöra en 
verklig stötesten under projekttidens första dryga tredjedel, från oktober till 
mars.  
 

”På eftermiddagen hade vi projektmöte där vi diskuterade saker. 
Det blev inte så mycket diskussion om det viktigaste – hur vi ska 
arbeta! Vi får se när vi har tid nästa gång. Första veckan med 
deltagare har gått och den sammanfattar jag med ett ord – 
Kaos.” 

 

Det som hände och skedde inom ramen för projektets verksamhet under 
denna inledningsfas hade stark prägel av ”ad hoc”. Det vill säga att verk-
samheten snarare genomfördes på stående fot och baserades på spontanis-
tiska uppslag än en genomtänkt strategi. Denna brist på strategi, struktur 
och samordnad kommunikation visade sig också tydligt i arbetet med del-
tagarna.  
 

”Det dråpliga när vi for iväg var att vi glömde en deltagare. Båda 
bilarna trodde han var med i den andra bilen. När vi kom till 
skogen fanns han inte!! Vad göra? Jo, åka tillbaka och hämta 
honom där han stod iklädd overall, storstövlar, mössa och van-
tar.” 

 
Ett viktigt inslag under denna inledande fas var studiebesök och erfaren-
hetsutbyten med liknande verksamheter på andra orter men också att ta 
del av föreläsningar och kurser av olika slag. Parallella processer av praktik 
och teori bidrog till att man under våren 2006 nådde fram till en mer tyd-
lig arbetsmodell som man ville pröva. Den rymde flera olika samordnade 
steg för ansökan, bedömning, kartläggning, vägledning, arbetsträning och 
praktik som var integrerade i projektets vardags- och veckorutiner. En an-
nan, kanske den viktigaste faktorn, i denna utvecklingsprocess var teamets 
förmåga att hålla samman och bearbeta sina erfarenheter och kunskaper i 
ömsesidig dialog med varandra. Struktur-, procedur- och ordningsfrågor av 
olika slag hade ständigt stått överst på dagordningen fram till dess model-
len föll på plats i vardagsarbetet med deltagarna.  
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Rutiner 

När deltagarna bokstavligen infann sig på Sandbäcken och stod i husets 
entré i oktober 2005, blev det ofrånkomligen nödvändigt att utveckla ruti-
ner för den vardagliga samvaron och samarbetet med projektets deltagare 
Hur skulle man ta emot deltagarna, samarbeta med dem och umgås med 
varandra om dagarna? 
 
Inledningsvis fick teamet treva sig fram för att finna sin form och en 
mängd ad-hoc-lösningar formulerades och prövades. Man sökte i sin när-
het i tid och rum och fann relativt spontana lösningar ”på stående fot”. 
Över tid innebar detta att vissa saker föll ifrån medan andra kom att bestå. 
Samtidigt bearbetade teamet kontinuerligt sina erfarenheter i förhållande 
till målgrupp, mål och uppdrag. På så sätt kom modellen att formas, prö-
vas och utvecklas, ”modelleras” fram, till det den blev efter sommaren 
2006. Då hade den utvecklats till en praktisk vardaglig verksamhet präglad 
av ett målmedvetet tänkande om deltagarnas förutsättningar och behov 
och en fördelning av arbetsuppgifter inom teamet, förankrade i vardagliga 
och veckovisa rutiner. 
 
Frukost och lunch har blivit bestående och viktiga inslag. Dessa måltider 
skapar regelbundet återkommande tillfällen till samvaro och gemenskap. 
Arbetet i köket med planering, inköp, tillagning, dukning, servering och 
efterarbete har blivit en viktig form av arbetsträning. Tillsammans med 
andra dagliga verksamheter och arbetsträning i utegrupp, staketgrupp, till-
verkningsgrupp med mera utgör detta projektets vardagliga grundprocess. 
 
Teamet och dess team-möten har varit motorn i verksamheten och dess 
utveckling, dels för att utforma arbetsmodellen dels för att genomföra den 
operativt i direkt praktisk samverkan med deltagarna. Efter sommaren 2006 
då den nuvarande arbetsmodellen kom att konsolideras har man haft två 
olika team-möten varje vecka. Måndag eftermiddag behandlas allt som rör 
Gemet och deltagarna i stort, kontakten med olika handläggare i deltagar-
nas nätverk inom psykiatrin och socialtjänsten med mera. På fredag efter-
middag behandlas frågor som har med deltagarnas arbetsträning att göra, 
hur den fungerat, om man ska starta nya grupper, om en person är redo för 
praktik och liknande. Dessa team-möten är avgörande fora för utbyte av 
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information, för beslutsfattande och för fortlöpande kompetensutveckling 
inom teamet vad avser deltagarna, deras tillstånd, kapacitet och utveckling, 
men också om modellen och det egna arbetet.  
 

”Vi tycker inte lika alltid men det är ingen som sitter tyst och 
inte vågar säga nånting om vad man tycker utan vi försöker hitta 
lösningar. Vi tycker olika men det är ju jättebra, när man får 
ihop det.” 

 
 

Roller 

Inledningsvis var den allmänna hållningen att alla skulle göra allt. Efter-
hand visade sig detta vara ohållbart. Detta kan man se som ett nystarts-
fenomen där man i brist på befintlig form och strategi klamrade sig fast vid 
det man hade omedelbart framför, bredvid och omkring sig, tills man upp-
täckte att det var en bristfällig strategi. 
 

”Innan tänkte vi ju så att alla skulle jobba med allt, men det 
funkade ju inte. Det var väl då som vi började effektivisera oss 
lite mer. Vi fick en mer tydlig arbetsfördelning utifrån våra yr-
kesroller, som vi kanske inte såg, eller vi såg det kanske, men vi 
visste inte hur vi skulle lägga upp det. Alla var rädda för att inte 
ha den här relationen till deltagarna. Det blir ju en speciell rela-
tion som man måste bygga upp då. Man följer inte deltagarna 
på samma sätt i vardagslivet om man ska hålla en viss yrkesroll.” 

 
Efter fem månader började man, av utvärdering och erfarenhet, skilja ut 
vissa roller för att formulera en arbetsmodell med tydligare arbetsfördel-
ning. Denna mer tydliga modell baserades på rollerna som handledare, 
arbetsterapeut och arbetscoach. 
 
 
Handledare 
De båda socionomerna fick rollen som handledare med ansvar för det in-
ledande, långsiktiga, övergripande, slutförande och dokumenterande arbe-
tet med alla deltagare. Handledarrollen aktualiseras i och med att en per-
son ansöker om deltagande i projektet Gemet. Från då till dess deltagaren 
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avslutar sitt deltagande samordnar handledarna allt som händer med och 
runt alla deltagare. De ansvarar för att alla bitar ska hänga samman så gott 
det går; att man är trygg i sitt hem, har en god dygnsrytm, att ekonomin 
fungerar, att utreda frågor som rör sjukintyg med mera. Handledarna kart-
lägger deltagarnas nätverk och förankring i tillvaron och ser till att allt så-
dant fungerar som måste fungera innan det kan bli aktuellt med en prak-
tikplats. Handledarna ansvarar för uppgiften att se, förstå och arbeta med 
deltagarna ur ett helhetsperspektiv.  
 

”Det kan vara så mycket i deltagarens liv, relationer och ekono-
mi som kräver så mycket energi att man inte kan fokusera på 
något annat. Så första tiden här är mer för att se att deltagaren 
har det stöd han eller hon behöver för att ta sig framåt. Vi syftar 
hela tiden till att prata framåt utifrån var deltagaren befinner sig 
nu men en del klarar inte att prata eller tänka om mer än en 
vecka i taget. Då får man ju utgå från var de befinner sig.”  

 
Handledarna skapar förbindelser och knyter ihop systemet kring deltaga-
ren så det börjar fungera. De ser till att samverkan kommer igång eftersom 
de flesta deltagare har många olika kontakter som de sällan eller aldrig träf-
far samtidigt. Handledarna samlar alla berörda personer för att skapa en 
gemensam strategi utifrån deltagarens behov. Till denna samordnande 
uppgift hör också att dokumentera och göra återkommande sammanfatt-
ningar och uppföljningar avseende bakgrund, nuläge och framtid för var 
och en av de 20 till 25 deltagare man är ansvarig för.  
 
 
Arbetsterapeut 
Även om man genomfört en tydligare rollfördelning arbetar man mycket 
nära varandra i de olika rollerna, inom ramen för teamet. Projektets arbets-
terapeut kommer in mycket tidigt i processen. Deltagarna fångas upp un-
der de första dagarna för att få en bild av starka och svaga sidor men även 
av vilja, vanor, intressen och sociala färdigheter. Arbetsterapeuten är ansva-
rig för arbetsträning, för kartläggningen av deltagarnas arbetsförmåga och 
för utarbetandet av handlingsplaner och att dessa tre aspekter integreras i 
arbetet med deltagarnas utveckling. Det ska finnas nära kopplingar mellan 
kartläggning, handlingsplaner och arbetsträning. 
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Dialog om aktivitetsförmåga riktad mot arbete, DOA, är ursprungligen ett 
självskattnings- och ett bedömningsinstrument med 40 frågor inom fem 
områden; 1) självkännedom, intressen och värderingar, 2) roller och vanor, 
3) fysisk förmåga, 4) organisation och problemlösningsförmåga och 5) so-
cialt samspel och kommunikation. Arbetsterapeuten i projektet Gemet an-
vänder DOA:n i en modifierad form anpassad efter den särskilda verksam-
het man bedriver. Det ger underlag för en dialog som grund för arbetsträ-
ning och formulering av handlingsplaner och bidrar på ett väsentligt sätt i 
de kontinuerliga uppföljningarna av deltagarna i hela teamet när all infor-
mation koordineras till en samlad bedömning. 
 
Utarbetande av individuella handlingsplaner ska enligt projektansökan 
vara ett centralt moment i arbetsmodellen. Samtidigt måste en verksam 
handlingsplan vara formulerad så att deltagaren känner igen sig själv, det är 
deltagaren som ska äga sin handlingsplan. Den skrivs inte för sin egen skull 
som en post i projektets bokföring utan ska vara ett meningsfullt och 
verksamt instrument i deltagarens utveckling, en karta över deltagarens väg 
ut i liv och arbete. En individuell handlingsplan utgör en form av kontrakt 
som alla parter kan förhålla sig till och man formulerar successivt om 
handlingsplanen så den överensstämmer med deltagarens utveckling och 
förändrade förhållanden. Genom projektet Gemet har en deltagare tillträde 
till de fyra huvudmännens alla samlade resurser och kan formulera hand-
lingsplaner med utgångspunkt i denna möjlighet. DOA:n, handlingspla-
nen, arbetsträningen och praktiken utgör en röd tråd i den process som är 
tänkt att leda mot psykisk hälsa och egen försörjning. Denna röda tråd be-
höver då utgå från och integreras i deltagarens liv och nätverk och måste 
därför samordnas med handledarnas och arbetscoachens arbete.  
 
 
Arbetscoach 
Den ursprungliga yrkesvägledarrollen har förändrats och utvecklats till ar-
betscoach. Som sådan har man särkilt ansvar för externa aktiviteter inom 
projektet som praktik, arbete och studier. Den strategiska uppgiften för 
arbetscoachen är att ta vid när en deltagare är mogen för praktik, för att 
ordna en praktikplats, följa upp hur det går under praktiken och att så 
småningom hjälpa deltagaren att växla upp från praktik till arbete eller stu-
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dier. I det vardagliga arbetet föreligger dock en betydligt mer närliggande 
form av arbetsuppgifter:  
 

”Jag väntar på att deltagaren ska bli redo. Så är det tänkt. Men 
under tiden får jag jobba parallellt med att coacha32 här i var-
dagstillvaron på Sandbäcken. Jag har ju den dagliga kontakten 
här naturligt med deltagarna. Det är också viktigt att arbeta upp 
förtroendet och att vi kan lära känna varann innan det blir dags 
så att jag kan göra ett bättre jobb. Det är ju en lång process. Det 
är inte bara att säga att ska vi åka till KF bageri och chark för det 
blir en för snabb process och för stort. Man får ta det i små do-
ser och prata om det här kanske i två månader för att det ska 
hinna landa.” 

 
Arbetscoachen måste, liksom alla andra i teamet, möta deltagarna där de 
befinner sig i sin problematik och i sin dagsform. Detta innebär att vissa 
deltagare är inbokade för coachingsamtal en stund varje dag för att de ska 
komma i gång, andra en bestämd tid en gång i veckan och vissa en gång i 
månaden. På så sätt är rollen som arbetscoach relativt bred med såväl var-
dagligt taktiska som mer långsiktigt strategiska moment beroende på var 
längs vägen till psykisk hälsa och egen försörjning deltagaren befinner sig. 
För att använda sig av metaforer från lagspelet fotboll kan man säga att en 
arbetscoach är spjutspets och libero i samma person. Man ska vara väl pla-
cerad, beredd att ta emot passningar, springa på dem när de kommer och 
gärna göra mål. Samtidigt ska man ha överblick för att kunna gå in och 
göra andra insatser i lagspelet, när och där det behövs. 
 
 
Arbetet enligt den nya arbetsmodellen 

Så småningom kom teamet att utarbeta en ny arbetsmodell, en särskild 
form för samarbete med deltagarna, varandra och andra aktörer knutna till 
projektets verksamhet genom dess deltagare. Arbetsmodellen framträder 
som en strukturerad process över tid där teamets personal intar olika sam-
verkande roller för att stötta deltagarna genom sex faser, alltifrån det första 
studiebesöket till egen försörjning. 

                                            
32 Under rubriken Det nödvändiga understödet på sidorna 62 – 63 beskrivs något mer in-
gående vad man inom projektet Gemet menar med coaching.  
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Studiebesök och ansökan 

Många personer gör studiebesök på Sandbäcken för att få en inblick i verk-
samheten och träffa representanter för projektet innan man skickar in en 
ansökan. Då kommer man oftast i sällskap med en handläggare inom nå-
gon av de fyra huvudmännens organisationer. De allra flesta av de deltaga-
re som efter ansökan fått en möjlighet att delta i projektet har ett flertal 
kontakter inom Karlstad kommun, landstingets psykiatriska öppenvård, 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen med flera. 
 
I genomsnitt har deltagarna 2,8 (n=4533) handläggarkontakter. Lägger man 
till den handledare och de andra personer man samarbetar med inom ra-
men för projektet Gemet blir det minst lika många personer ytterligare. 
Varje deltagare har således under sitt deltagande i projektet Gemet i ge-
nomsnitt mellan fem och sex samarbetspartners att samarbeta med. 
 

Tabell 3: Fördelning av deltagarnas aktuella kontakter med 
olika handläggare, när de ansökte till projektet Gemet, på 
handläggarnas förvaltnings- och myndighetstillhörighet, ex-
klusive dem som arbetar i teamet i projektet Gemet. n=45. 

 
 Antal  Antal 
Landstingets psykiatriska öppenvård 37   
Försäkringskassan 29   
Karlstad kommun 23 IFA 18 
  ASP 5 
Arbetsförmedlingen 11   
Övriga 26   
Summa 126   

 
Det är inom ramen för detta omfattande primära och handläggande kon-
taktnät som personer tillhörande målgruppen för projektet Gemet tidigare 
hamnat ”mellan stolarna” (SOU 2006:100). Det är på denna punkt teamet 
har att fylla en integrerande och samordnande uppgift. Förutom de primä-

                                            
33 På grund av brister i bokföringen av deltagarna i projektet Gemet var de kvantitativa 
resultaten fram till och med mars 2007 baserade på uppgiften att det totala antalet deltaga-
re mellan den 1/10 2005 och 31/12 2006 varit 45. Detta visade sig vara felaktigt och ett 
arbete inleddes med att försöka restaurera en tillförlitlig deltagarstatistik vilket ledde fram 
till att det faktiska antalet deltagare under denna period varit 50. Alla uppgifter har dock 
inte kunnat återskapats för 5 av dessa 50 deltagare vilket gör att vissa resultat baseras på 
45 deltagare och i något fall på färre på grund av bristande information. Dessa resultat 
utgör därmed skattningar av de parametrar det gäller. När ett resultat inte baseras på 50 
deltagare utan 45 eller något annat antal på grund av saknade data, anges detta för att 
förtydliga den empiriska basen för respektive resultat. 
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ra handläggarna inom Karlstad kommun, landstingets psykiatriska öppen-
vård, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen finns en stor mängd 
andra aktörer av olika slag som deltagarna har, har haft eller borde ha kon-
takt med, vilket även framgår av bilden på sidan 27 ovan.  
 
 

Första samtal och bedömning 

När en ansökan är mottagen inleds samarbetet med den eventuella deltaga-
ren med ett första samtal för att man ska lära känna personen lite mer och 
vice versa. Man är alltid två personer vid detta första samtal, dels den even-
tuella handledaren dels någon annan i teamet. Detta är ett inledande be-
dömningssamtal för att undersöka om Gemet är rätt form av stöd för den 
person man träffar. Efter detta samtal beslutas på ett teammöte om perso-
nen ska få börja eller inte. Antagningskriterierna för att kunna avgöra vilka 
personer som är redo för Gemets form av verksamhet och vilka som ännu 
inte är det, visar sig vara något oklara i praktiken. 
 

”Det som jag tror blir problem det är att när man träffar de här 
nya personerna så försöker man alltid hitta och se… ibland så 
tänker man kanske lite för mycket med hjärtat ibland. Och då 
jamen vi hittar nån lösning på det, vi fixar det. Sedan när perso-
nen väl börjar så inser man att det kanske inte var så bra så då 
gör man ett avslut då när den personen redan har börjat. Vi har 
en person nu som vi haft väldigt mycket diskussioner om och 
som vi inte är överens om i teamet om hur vi ska göra med den 
personen.” 

 
På sidan 17 ovan definieras målgruppen för projektet Gemet som de per-
soner: 
 

1. som bodde i Karlstads kommun och hade kontakt med någon av de 
fyra huvudaktörerna i projektet; Karlstads kommuns arbetsmark-
nads- och socialförvaltning, länsverksamheten psykiatri inom Lands-
tinget i Värmland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, 

2. och som uppbar försörjningsstöd i någon form eller annan ersätt-
ning från Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen, 

3. och som var 18 - 40 år,  
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4. och som inte varit aktuella på öppna arbetsmarknaden på grund av 
långvarig psykisk ohälsa, 

5. och som behövde särskilt stöd till sysselsättning, arbetsträning, arbe-
te och egen försörjning. 

 
Punkterna 1, 2, 3 och första satsen i punkt 4 refererar till egenskaper som 
är tämligen entydiga och okomplicerade att urskilja34. Andra satsen i punkt 
4 och första i punkt 5, de som refererar dels till psykisk ohälsa dels till sär-
skilt stöd är betydligt mer problematiska. Vad är psykisk ohälsa? Vad är 
särskilt stöd? Vad är dessa fenomen i allmänhet och i synnerhet med avse-
ende på deltagande i projektet Gemet? Svaren på dessa frågor är ännu inte 
formulerade samtidigt som de är avgörande såväl för de deltagare som 
kommer att delta i projektet som för projektets verksamhet och framtid. 
Här finns ett nödvändigt och viktigt arbete att göra så man får en någor-
lunda god synkronisering mellan målgruppens behov och projektet Ge-
mets faktiska möjligheter att ge det stöd deltagarna behöver. Man behöver 
också parallellt med detta, som en del i arbetet med dessa frågor, förhandla 
med andra aktörer och intressenter i projektet Gemet om gränser mellan 
olika roller och verksamheter. Från socialtjänsten och den psykiatriska öp-
penvården uttrycks tydligt behovet av en kvalitetsutveckling inom detta 
område. Samtidigt är det uppenbart att detta inte är någon enkel proble-
matik att hantera. Vilket dock ej får avskräcka från att ta itu med den.  
 

”Jag har haft två samtal med presumtiva deltagare. Det är svårt 
att göra en bedömning om de klarar av ett deltagande i Gemet 
eller inte. Jag hoppas vi kan bestämma att vi tar in de flesta av 
de som ansökt som uppfyller kriterierna i en treveckorsperiod 
och sen bestämmer om det ska bli någon fortsättning i Gemet 
eller inte. Det känns som att det är svårt att neka någon när vi 
inte vet hur den personen fungerar, att neka skulle kännas som 
att sänka dem ännu mer.”  

 
Här befinner sig teamet i en fortsatt process av professionalisering och er-
farenhetsutveckling när det gäller förutsättningarna för att man på ett me-
ningsfullt sätt ska kunna ta emot en person som deltagare. 

                                            
34 Av variationsvidden i deltagarnas fördelning över ålder (se sidan 26) kan man dock se 
att man i något fall gett avkall på ålderskriteriet då en deltagare faller utanför intervallet 18-
40. 
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Gruppstart 

I ett dokument från den 12 september 2006, nästan ett år efter projektstar-
ten kan man läsa följande: 
 

Idag började NN på Gemet. Under de tre första veckorna kom-
mer han att delta i en gemensam uppstart med ytterligare 5 del-
tagare. Vi kommer att träffas 6 gånger och syftet är att påbörja 
en förändringsprocess hos deltagaren där grunden är att vi tittar 
på Jag AB med Kjell Enhager. Utifrån detta går vi vidare från ett 
lösningsfokuserat arbetssätt35. 
Under kartläggningsperioden kommer NN även att ha kontinu-
erlig kontakt med sin handledare, träffa arbetsterapeuten som 
gör en aktivitetsbedömning och träffa yrkesvägledaren för ett 
första samtal. Kartläggningsperioden mynnar ut i en handlings-
plan och planering för arbetsträning som ska påbörjas vecka 40. 
Uppföljningsträff kommer att planeras in i november. 

 
När deltagarna efter sommaren 2006 börjar delta i projektet Gemet gör 
man det således i grupp under de tre första veckorna. Syftet med grupp-
starten är dels att skapa ett socialt sammanhang och en tillhörighet för del-
tagarna redan när de börjar dels att introducera de föreställningar och tän-
kesätt som är förknippade med lösningsfokuserat arbete och coaching och 
som genomsyrar den nya arbetsmodellen. Det innebär att man tar fokus 
framåt och tänker i lösningar och mål. ”Framåt” är den bärande idé som 
ger teamet och deltagarna en plattform för att formulera mål, så som de är 
tänkta att komma till uttryck i de individuella handlingsplanerna och del-
tagarnas utveckling mot egen försörjning. 
 
 

Arbetsträning 

När gruppstarten genomförts och den första handlingsplanen är formule-
rad inleds arbetsträningen på lämpligt sätt. Utgångspunkten är att alla del-
tagare deltar i minst fyra veckors arbetsträning eftersom det tar tid att lära 
känna varje person och kunna hjälpa var och en på rätt sätt. Vanligtvis tar 

                                            
35 Min kursivering. 
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det betydligt mer än fyra veckor innan en deltagare är redo att ta steget 
vidare ut i extern praktik.  
 
På Sandbäcken finns flera stationer eller grupper för arbetsträning som 
köksgrupp, trädgårdsgrupp, staketgrupp, husgrupp, tillverkningsgrupp med 
mera. Förutom att laga och servera frukost och lunch varje dag, sköta om 
huset och trädgården så tillverkas smycken, ljuslyktor, kransar, fågelholkar, 
skyltar med mera som är tänkta att levereras till försäljning i en nyligen 
övertagen butikslokal36.  
 

”I ett kök när man gör mat så ser man olika bitar hur man fun-
gerar och arbetar med planering, initiativförmåga, läsa instruk-
tioner och samspela med andra. Sedan är det ju städgruppen i 
huset och även de städjobb som vi har utanför huset. Vi har två 
fasta städuppdrag. Så det finns ganska många och varierande ar-
betsuppgifter.” 

 
Denna dagliga verksamhet med dess regelbundna inslag och rutiner ger 
projektet den grundstruktur deltagarna kan träda in i för att arbeta upp och 
utveckla de färdigheter och förmågor som utgör grundläggande förutsätt-
ningar för att kunna sköta studier eller arbete. Formerna för arbetsträning 
har det uttalade syftet att genomföras inom ramen för ett meningsfullt 
sammanhang så att det man gör tillsammans får deltagarna att känna sig 
delaktiga och betydelsefulla. Det man gör när man arbetstränar gör man 
inte enbart för sin egen skull, det betyder också något i det sammanhang 
där man befinner sig. 
 

”Det här med att få ett jobb ingår ju i ett så mycket större sam-
manhang. Det vore ju enkelt om vi kunde säga att så här och så 
här gör vi och så får man ett jobb. Ungefär som en industri. Jag 
tror ju att vi skapar bra förutsättningar för att man ska kunna ta 
det steget i alla fall. Att man blir stärkt i sin person och att man 
får träna upp olika funktioner här som är viktiga.” 

 
 

                                            
36 Butiken invigdes tisdagen den 20 februari 2007 och är belägen på Kungsgatan 2 i cen-
trala Karlstad. 
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Extern praktik 

När en deltagare är redo så börjar arbetscoachen ”ragga” en lämplig prak-
tikplats och coacha från arbetsträning, till praktik och under densamma. 
Det finns ett samarbete med Solakoop som driver café och bed and break-
fast i samma hus som projektet Gemet vilket ger deltagarna goda möjlighe-
ter till praktik under trygga förhållanden. En praktikplatsbank håller på att 
utformas med praktikplatser såväl inom offentlig förvaltning som privata 
företag. Samarbete har upparbetats med nyckelpersoner som förmedlar 
praktikplatser inom Karlstads kommun. 
 
 

Arbete, studier och egen försörjning 

Egen försörjning är huvudmålet för projektet Gemet och även detta sjätte 
steg har arbetscoachen huvudansvar för. Som framgår av framställningen 
av de fem föregående stegen kan vägen dit vara både besvärlig och lång. 
När man väl kommit så långt och fått ett arbete eller börjat studera så ska 
man också kunna utföra de uppgifter som krävs och kunna vara kvar på 
arbetet eller fullfölja sina studier. Att få ett arbete är en sak, att behålla det 
är en annan och arbetscoachen följer upp och coachar dem som är ute i 
arbete eller studerar. Man kan träffas på skolan eller företaget eller också 
kommer deltagaren till Sandbäcken.  
 

”Om man ska pendla till exempel, åka tåg för att komma till 
jobbet, så kan det vara en coachingfas kring det här att tåget 
väntar inte på dig. Du ska vara där ett par minuter innan. Hur 
ska du göra för att vara där i tid? Vad måste du göra för något? 
Och sedan hur funkar det där på arbetet?”  

 
 

Det nödvändiga understödet 

De som tillhör projektet Gemets målgrupp, personer boende i Karlstad 
kommun som är 18 - 40 år, som uppbär försörjningsstöd eller annan er-
sättning och som inte varit aktuella på länge på öppna arbetsmarknaden på 
grund av långvarig psykisk ohälsa, tar sig inte ut på arbetsmarknaden utan 
särskilt och kontinuerligt understöd. Det är en inbyggd aspekt av grund-
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problemet. Därmed inte sagt att denna grundproblematik skulle vara 
ofrånkomlig eller omöjlig att arbete med, men det är ingen enkel arbets-
uppgift och den kräver både ett strategiskt och ett taktiskt professionellt 
förhållningssätt. 
 
Den nya arbetsmodell som utvecklats inom projektet Gemet baseras på 
lösningsfokuserat arbete och coaching med ursprung i neurolingvistisk 
programmering, NLP37. Att ”coacha” en deltagare betyder att man bidrar 
till att denna person ska kunna ta sig från A till B. A representerar det nu-
tillstånd man vill lämna bakom sig. B representerar föreställningen och 
medvetandet om vad man vill uppnå, målet för eller resultatet av sina 
medvetna ansträngningar. B är målet och deltagaren samarbetar med tea-
met för att ta de steg som leder dit. Coaching innebär att göra deltagaren 
medveten om vad, var, när och hur han eller hon ska göra det som behövs 
för att ta sig framåt längs sträckan mellan A och B. En coach ställer frågor 
om när, var, vad och hur, dock ej varför, eftersom varför kan vara ifrågasät-
tande och provocerande. Man fokuserar mer på möjligheter än problem 
och hinder även om man ibland måste analysera hinder för att finna hur 
man kan ta sig förbi dem. Man försöker se lösningar och inte låsningar och 
att kontinuerligt fokusera det som går bra för att stärka deltagaren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alla deltagare har ett mål med sitt deltagande i projektet Gemet, ett resul-
tat man vill uppnå. Man har formulerat detta och sedan får det styra hur 
man handlar. Man har ett ”vill”; jag vill komma i tid, jag vill göra så och 

                                            
37 NLP är en beteendevetenskaplig metod för kommunikation och förändring. www.nlp-
akademien.se. 
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så. Så försöker man handla efter det och gör vad man kommit överens om 
i den individuella handlingsplanen. Coachen ger feedback på det deltaga-
ren gör, eller inte gör. Om det inte går att göra det man bestämt att göra så 
försöker man göra något annat och det är arbetscoachens uppgift att följa 
upp och utvärdera skillnaden mellan vad man vill och faktiskt gör och bi-
dra till att deltagaren kan vara flexibel och ändra sitt beteende när det inte 
stämmer.  
 
 

Två studier 

Följande citat uttrycker faktiska förhållanden, saker som inträffat och in-
träffar tack vare projektet Gemet och teamets engagerade och idoga samar-
bete med sina deltagare. 
 

”Jag ser framstegen hos deltagarna. En del har nått egen försörj-
ning. Andra är på god väg, fast det tar tid. Andra är ute i praktik 
fast att det har gått många år utan att de har jobbat eller varit ak-
tiva över huvud taget utan varit väldigt isolerade. Inte haft ett 
umgänge, inte en social gemenskap. Man kan se sådana där små 
steg. När man började här så käkade man inte lunch här, man 
fikade inte, men det gör man nu, fikar och pratar och lär sig ett 
socialt samspel och kommer att uppskatta det till viss del ock-
så.” 

 

Deltagarnas utveckling återspeglar till en del teamets egen utveckling. Det 
är framförallt teamets operationalisering av sitt uppdrag till meningsfulla 
former för bemötande, rutiner och arbetsmetoder som ger deltagarna möj-
ligheter till utveckling. 
 

 

Vägen till arbete 

Viktoria Dagerfjord & Malin Ekberg (2006) har genomfört en undersök-
ning av vilka tankar personer med psykisk ohälsa har om arbete. Den base-
ras på åtta intervjuer med sju deltagare i projektet Gemet. Mot en bak-
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grund av målet för samtliga deltagare att ta sig ut på arbetsmarknaden38 
framstår en central tankekonfiguration eller metafor i form av en väg, vägen 
till arbete, som deras viktigaste resultat. Denna väg har sex olika steg enligt 
Dagerfjord & Ekberg:  
 

1. Viljan att ta emot stöd och hjälp med praktiska saker, känslomässigt 
och ekonomiskt.  

2. Att utveckla rutiner för och struktur på sin vardag och sitt liv.  
3. Att få tillgång till en tydligare identitet som person. 
4. Att befinna sig i ett stödjande socialt sammanhang.  
5. Att ha möjligheten att göra någonting meningsfullt. 
6. Att utarbeta ett långsiktigt mål. 

 
Viljan att ta emot stöd och hjälp från andra är ett första steg för att utveck-
la de förmågor som krävs för att kunna träda in på arbetsmarknaden. Del-
tagarna i Gemet är personer som i sitt nuvarande tillstånd behöver nära 
och kontinuerlig tillgång till stödjande och trygga personer som kan lyssna, 
uppmuntra och på olika sätt bistå deltagaren längs den strävsamma vägen 
till arbete och egen försörjning.  
 

”Jag vill komma ut i arbetslivet men jag har inte… känner att 
jag, jag har inte förmåga till det utan stöd och hjälp.” 

 
Man kan uppleva att Arbetsförmedlingen kräver att man själv ska söka 
jobb och på egen hand komma ut i arbete så fort som möjligt. Detta fun-
gerar inte för deltagarna i projektet Gemet eftersom det finns en stor osä-
kerhet om vilken arbetskapacitet man har. Självförtroendet är också lågt 
men efter en tids deltagande i Gemet visar sig ett ökat välmående och 
självinsikt.  
 
En trygg ekonomi är viktig men det finns en rädsla att fastna i trygghetssy-
stem och bidragsberoende och förlora förmågan att påverka sin sociala och 
ekonomiska situation. Längtan efter en riktig lön, mer pengar att röra sig 
med och att få göra rätt för sig är framträdande. Man känner att man inte 

                                            
38 Ett resultat som kanske inte är förvånande eftersom denna inställning utgör ett av kriteri-
erna för att deltagande i projektet ska vara meningsfullt. Undersökningen bekräftar dock att 
det faktiskt också förhåller sig på detta sätt. 
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duger någonting till som samhällsmedlem när man är arbetslös, långvarigt 
sjukskriven och drabbad av psykisk ohälsa. Deltagande i projektet Gemet 
leder till en acceptans av egna svårigheter och till personlig utveckling un-
der samarbetet med teamet och andra deltagare. 
 

”Ja, det är ju en identitet också, som man identifierar sig med, 
man är ju… man tappar ju så mycket när man är borta från ar-
betsmarknaden.” 

 
Under deltagandet i projektet Gemet blir det tydligt för deltagarna hur vik-
tigt det är med rutiner och struktur i liv och vardag. Det finns klara 
kopplingar mellan struktur och ha rutiner att sköta å ena sidan och känslan 
av egenvärde som människa å den andra och man upptäcker när man del-
tar i projektet att de vardagliga rutinerna kommer att fungera allt bättre. 
Här är väsentligt att påpeka att tillgång till ett socialt sammanhang som 
skapar en känsla av samhörighet med andra människor är centralt. Genom 
den gemenskap som uppstår inom ramen för projektet Gemet börjar delta-
garna växa och utvecklas. Man äter frukost och lunch tillsammans, plane-
rar gemensamma aktiviteter, arbetstränar tillsammans med mera. Man ger 
och får respekt och omtanke och uppmuntrar varandra. En känsla av att 
vara behövd och att vara saknad om man är frånvarande utvecklas vilket 
stärker självkänsla och välbefinnande.  
 
Det är viktigt att man tar hänsyn till deltagarnas personliga förutsättningar. 
När man under lång tid befunnit sig långt från arbetsmarknaden kan man 
behöva ta saker och ting i sin egen takt utan alltför höga krav på presta-
tion. Vägen till arbete är för de flesta både lång och slingrande, men det är 
tydligt att deltagarna hyser gott hopp om att Gemets väg ska leda dem till 
målet. (Dagerfjord & Ekberg, 2006) 

 
 

Känsla av sammanhang 

Linda Nilsson & Petter Ölund (2007) har genomfört en deduktiv intervju-
undersökning baserad på Antonovskys (2005) teori om salutogenes, vad som 
befrämjar hälsa, och dess bärande begrepp kasam, känsla av sammanhang. 
Antonovsky menar att känslan av sammanhang byggs upp av tre samver-
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kande och integrerade delkomponenter, begriplighet, hanterbarhet och me-
ningsfullhet. Nilsson & Ölund (ibid) utgick från hypotesen att Gemets verk-
samhet ger deltagarna en ökad känsla av sammanhang och därmed en bätt-
re psykiska hälsa. Med utgångspunkt i denna hypotes genomfördes djupin-
tervjuer med sex deltagare i projektet Gemet. Dessa analyserades därefter 
med avseende på deltagarnas ökade, oförändrade eller minskade upplevelse 
av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet, det vill säga känsla av 
sammanhang. Resultatet av undersökningen stöder hypotesen att delta-
gande i projektet Gemet ger en ökad känsla av sammanhang.  
 

”Tidigare har det varit så att jag inte haft någon tid att passa på 
dagarna. Då har jag legat kvar i sängen väldigt länge. Och haft 
dåligt samvete för det.” 

 
Deltagarna upplever en tydligare mening med livet i och med att de börjar 
delta i projektet Gemet. Det upplevs meningsfullt att gå till en plats där 
man blir sedd och bekräftad som den man är och får stöd och uppskatt-
ning för saker man utför. Deltagarna får en anledning att stiga upp på 
morgonen för att åka till Sandbäcken och de personer och den verksamhet 
som pågår där. Detta medför att man får en bättre dygnsrytm och ofta 
bättre matvanor. Man blir pigg och får mer energi och livsglädje. Att till-
höra en grupp ger trygghet och social träning. Vissa deltagare har fått 
hjälpmedel39 som bolltäcken och ”kom-ihåg-tavlor” för att sova bättre och 
kunna hantera sin vardag på ett bättre sätt. Detta har fått dessa deltagare 
att slappna av och bli mindre stressade. Dessa förbättringar i deltagarnas 
liv, dygn och vardag har stärkt känslan av att tillvaron är meningsfull, be-
griplig och hanterbar, deltagarna har fått en större känsla av sammanhang. 
(Nilsson & Ölund, 2007) 
 
 
Samverkan 

Det mest påtagliga resultatet av projektet Gemet var att det blev förlängt 
ett år. Det avslutades inte vid årsskiftet 2006/2007 då länsmedlen upphör-

                                            
39 Se www.humanteknik.se för information om hjälpmedel till personer med psykiska 
funktionshinder och kognitiva funktionsnedsättningar samt om Human Tekniks verksamhet 
(Grönberg Eskel, 2005) och Nationellt kunskapsnätverk med inriktning på psykiska funk-
tionshinder och hjälpmedel. 
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de utan kom att drivas vidare med budgetmedel från de fyra huvudmän-
nen. Ett implementeringsmål40 kom tidigt att utvecklas inom ramen för 
projektet och fick hög prioritet redan under dess inledningsfas. En tydlig, 
rentav primär, målsättning formulerades om en implementering som ordi-
narie verksamhet. Att detta blev ett faktum är ett klart uttryck för en mål-
medveten och effektiv samverkan på högsta ledningsnivå inom projektet. I 
och med denna förlängning har jag kommit att se det som viktigt att redo-
visa och analysera de processer som verkat för densamma. Jag vill då sär-
skilt lyfta fram förekomsten av flera olika samtidigt pågående och inte helt 
koordinerade diskurser, eller samtalsordningar, relaterade till projektet 
Gemet. En kommer till uttryck i projektets styrgrupp, en delvis annan visar 
sig i referensgruppen och en tredje i teamet. Jag ser det som viktigt att på-
peka dessa skillnader i samtal om och förståelser av projektet på olika nivå-
er.  
 
I styrgruppen ser man endast fördelar och positiva aspekter av projektet, i 
referensgruppen är erfarenheter och synpunkter mer sammansatta och i 
teamet brottas man med sitt uppdrag i vardaglig med- och motgång, i tal 
och handling.  
 

”Antingen ska vi skippa de här personerna. De står så långt ifrån 
arbetsmarknaden så de får fortsätta att leva på bidrag. Vi har 
inte råd till något annat. Eller också måste vi säga att vi inte har 
råd att ha dem där utan vi måste få dem tillbaka till ett arbetsliv 
och då måste vi satsa. De här människorna finns och vi måste 
hjälpas åt med dem. Vi måste ha en samverkan runt de tunga 
individerna. Ska vi lyckas med denna grupp så måste vi hjälpas 
åt. Gemet har lyckats så bra för att vi kommer in från fyra olika 
verksamheter med huvuduppgifter som inte alltid stämmer läng-
re med omvärldens förändringar och nya framväxande mål-
grupper. Psykisk ohälsa är ett sådant bekymmer som var och en 
av oss inte har rätta eller särskilt framgångsrika metoder för att 
hjälpa fram. Här kan vi göra det tillsammans och det är det som 
är framgångsfaktorn för Gemet. Vi har alla personer som vi kan 
säga att de kan vara här. Det är en viktig framgångsfaktor att 
personalen finns samlad här på samma fysiska plats och inte på 
sitt kontor på en myndighet och träffas en gång i månaden eller 

                                            
40 Genom en särskild delprocess inom projektet efter det att Socialstyrelsen beviljat projek-
tet länsmedel. 
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en gång i veckan utan dagligen. Det är oerhört viktigt för att ett 
sådant här projekt ska lyckas. Att det är ett arbete som pågår 
dagligen.” 

 
Detta citat uttrycker styrgruppens bärande idé om projektet Gemet. Citatet 
utgör en liten byggsten i ett pågående samtal på ett ideologiskt plan och 
det är få om några reservationer som visar sig. Man hänvisar också till re-
sultat. 
 

”Det är väl detta som lett fram till att vi sett att detta fungerat så 
att vi nu har gått in med egna pengar år 2007. Vi har sett resul-
tat. Man har förstått vikten av detta arbetssätt inom de olika or-
ganisationerna i och med att man fått praktiska bevis för att det 
har varit bra. Vi har ju haft många deltagare här på Gemet och 
det har fallit väl ut. För varje individ, med denna långa väg till-
baka, så har det ju känts som en seger och det gör att projektet 
känns meningsfullt och väsentligt. Vi ser att människor växer. 
Människor som under lång tid knappast vågat gå utanför sin 
dörr klarar efter en tid att utföra en arbetsuppgift och till och 
med ett arbete och anställning med lön. Och då är det att tilläg-
ga att det skett på så kort tid.” 

 
Är resultaten så renodlat positiva? När vi kommer till avsnittet där den 
målrelaterade utvärderingen presenteras senare i detta kapitel kommer läsa-
ren att finna en bild av verkligheten som är betydligt mer sammansatt och 
problematisk än denna. 
 
I det samtal som pågår i referensgruppen kommer olika villkor och posi-
tioner i förhållande till projektet Gemet till uttryck på ett annat sätt än i 
styrgruppen. Från Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans sida är man 
reservationslöst positiva. Från psykiatrin och kanske framförallt från den 
kommunala arbetsmarknads- och socialförvaltningen uttrycks mer kom-
plexa erfarenheter och synpunkter. 
 

”Nätverksarbetet runt deltagarna kan och behöver utvecklas, vil-
ket ju är en central poäng med detta projekt. Vi har efterfrågat 
feed-back men känner inte att vi har fått det. För man ska ju 
ändå stå kvar som handläggare och inte avsluta med klienten 
fast den börjat på Gemet. Då vill man ha någon form av upp-
följning, hur går det för klienten, vad är nästa steg. Där kan man 
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känna som handläggare att man inte riktigt får tillbaka, var be-
finner man sig.” 
 
”Vi blev överraskade av att projektet var så resultatorienterat. De 
som står närmare arbetsmarknaden klarar vi ju av själva. Det har 
vi egna verksamheter för men vi har inte något för de som står 
längst bort. Det var svårt att motivera handläggarna att hänvisa 
till Gemet i stället för Solajobb och Solareturen. Det är lite lud-
digt vilken målgrupp som ska hit.” 
 
”Från ANA:s sida och för de som har både missbruk och psy-
kisk ohälsa och står långt från arbetsmarknaden så är det ju först 
när man fått bukt med missbruket som det kan bli aktuellt med 
Gemet. Då är ju det en perfekt verksamhet för här handlar det 
inte bara om att snacka. Det är ju en social sjukdom vi har att 
de som är föremål för socialtjänst eller frivård eller vad det nu är 
ska gå runt och prata överallt. Här finns en konkret plan för att 
bedöma vad jag klarar som individ. En light-variant av hur ar-
betsmarknaden och en arbetsplats kan se ut. Sen när den här 
personen är mogen, då tar man steget ut. Det är inte en i förväg 
bestämd tid: Hej! Här är alla två månader. Det är den tid det tar 
för den här personen. Det har varit suveränt. Man har fokus på 
varje persons kapacitet och uthållighet.” 

 
På denna nivå visar sig således finnas flera sidor av saken. Det gör det ock-
så i teamets vardagliga samtal om och arbete med sina deltagare. Man ser, 
följer och bidrar påtagligt till den fantastiska och ibland oväntade utveck-
lingen hos flera deltagare men man har också att hantera personliga ut-
brott, sammanbrott, ångest, depressivitet, sociala fobier, tillbakagångar 
med mera. Även mer generella problem förekommer varav det viktigaste 
antagligen är deltagarnas periodvis mycket låga närvaro på Sandbäcken. 
 

”Vi har mycket få deltagare här just nu. Vi har 30 deltagare in-
skrivna, det är tre stycken här i dag. Vi kan ha metoder för hur 
vi ska göra saker och vi kan sitta på möten och vi kan samverka 
men för vem? I en förlängning, glöms deltagarna bort eller? 
Kommer det inga deltagare här så kan vi ju inte använda meto-
derna. Just nu är det väldigt speciellt för nu är många hemma 
och spelar vid datorn. Det är väldigt hög frånvaro. Det är nån-
ting vi måste jobba på, att få hit deltagarna. Visst, det har varit 
minus15 grader och det är jobbigt. Sätt på dig mössa och vantar 
och kom hit. Men det är väldigt många som har haft alla möjli-



 70 

ga ursäkter på telefonsvararen nu när det small till och blev 
kallt. Visst det är jobbigt när det biter i kinderna men samma 
sak kommer att hända om några månader när det blir varmt. 
Det är för varmt så jag orkar inte vara ute. Jag stannar i lägenhe-
ten för där är det svalt och skugga. Då är det för varmt i stället 
för att komma. Eller så är det för regnigt.” 

 
Projektet Gemet kräver naturligtvis deltagarnas aktiva deltagande och när-
varo för att vara verksamt. Man kan inte samarbeta med teamet, övriga 
deltagare och andra aktörer om man inte kommer till Sandbäcken utan 
isolerar sig hemma och inte svarar på telefon eller mail när personalen för-
söker ta kontakt. Detta framträdande närvaroproblem är en faktisk realitet 
som måste analyseras och förklaras för att kunna hanteras på ett professio-
nellt sätt. 
 
Dessa olika diskursiva nivåer och ordningar för pågående praktik och sam-
tal om projektet behöver synkroniseras så ”systemet” går någorlunda i takt 
på olika nivåer och i olika förvaltningar så de olikheter som finns inte skall 
leda till splittring av den samverkan och verksamhet som eftersträvas. För 
att projektet Gemet skall kunna utvecklas fullt ut från en god idé till en 
meningsfull och verksam praktik. 
 
 
4.2 Den formativa utvärderingen 

Sex formativa utvärderingar har genomförts tillsammans med teamet två 
timmar varannan månad under 2006, den första den 27/1 och den sista 
den 15/12, med syftet att ge det pågående projektet möjligheter till förbätt-
ringar under tiden det pågick. De inleddes med att utvärderaren kort pre-
senterade en dagsaktuell tematisk analys av projektets tillstånd och läge så 
som det framträdde just då genom det dittills insamlade empiriska materia-
let. Värderande påståenden baserade på en bearbetning och bedömning av 
detta material presenterades för teamet, varpå man fick frågan om man 
kände igen sig eller ej. Därefter vidtog en öppen diskussion. 
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Begreppet eller temat struktur41 kom att bli centralt eftersom strukturpro-
blem tidigt blev tydliga. De kom att prägla de formativa utvärderingarna 
som ett centralt och återkommande tema. Strukturtemat fokuserade dels 
teamet dels deltagarna. För teamets del gällde strukturproblemen främst 
själva konceptet för arbetet som trots stora ansträngningar inte föll ut och 
på plats som man önskade. Det fanns en mängd störfaktorer som på olika 
sätt inverkade menligt på den konkreta formationen av en fungerande ar-
betsmodell. Ett uttryck för detta var att samtliga personer i teamet sällan 
befann sig på samma plats samtidigt för att diskutera gemensamma angelä-
genheter. Det fanns också ett stort antal olika aktörer i rörelse i och kring 
projektet och en mängd olika aktiviteter av olika karaktär och på olika ni-
våer som pågick, internt och externt.  
 

U42: ”Teamet måste hålla ihop på ett annat sätt. Teamet måste 
hålla ihop för att era ostrukturerade deltagare ska få något att 
kliva in i, och där fattas det något.” 

 
T43: ”Om jag fick bestämma skulle jag vilja stänga hela huset en 
hel vecka och vi bara satt och diskuterade ihop oss för att veta 
hur vi ska jobba. För någon timma hit och någon timma dit, det 
funkar inte.” 

 
Deltagarna hade inledningsvis en förvånansvärt svag ställning i projektet 
dels i dess formella dokumentation dels i den periodvis låga närvaron. Del-
tagarna såg ut att försvinna i relation till det allomfattande samverkansmå-
let. Med tiden kom de dock att bli alltmer framträdande. För deltagarnas 
del hör strukturproblem till de givna förutsättningarna. Svårigheter med 
vardagsrutiner, överenskommelser, att planera, hantera information och ge 
besked är centrala för personer med psykiska funktionshinder av det slag 
som kännetecknar projektets målgrupp och deltagare. Deltagarnas struk-
turproblem är en aspekt av projektets bakgrund och teamets arbetsuppgift.  
 

                                            
41 Se också fotnoten på sidan 56 som gäller bristerna i bokföringen av deltagarna i projek-
tet Gemet. Detta upptäcktes dock inte förrän i mars 2007 och var därmed aldrig något 
tema under de formativa utvärderingarna eller något annat sammanhang, eftersom de var 
okända. Påpekandet görs här för att understryka de strukturproblem man brottades med 
utifrån tanken att dessa brister i bokföringen är ett uttryck bland andra för just detta. 
42 U står för utvärderaren. 
43 T står för en medlem i teamet. 
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För teamets del är dess egna strukturproblem i vissa avseenden relativt 
förutsägbara. Det är självklart när man arbetar upp ett nytt projekt att man 
inte redan från början har en färdig, inarbetad och välfungerande mall att 
arbeta efter. Den utgjorde en del av uppdraget och behövde utformas, sjö-
sättas, prövas och korrigeras. En annan ofrånkomlig och störande parame-
ter i dessa sammanhang utgörs av så kallade ”parallellprocesser” (Belin, 
2004). Begreppet syftar på de komplicerade processer som kan uppstå i 
arbetslag och organisationer när man arbetar med personer eller grupper 
med svår psykosocial problematik (Bion, 2004; Jern, 1984; Moxnes, 1991). 
En hypotes är att samspelet mellan personalen i teamet och deltagarna lett 
till att teamet i vissa avseenden blivit bärare av deltagarnas strukturpro-
blem, vilket i sin tur orsakat viss splittring och brist på fokus. Men fram-
förallt saknades från början en tydligt strukturerande strategi för projektets 
utformning och genomförande. Projektet Gemet har haft en kraftfull men 
komplex målstyrning. Dessa mål blev dock aldrig översatta till en tydlig 
och framförallt konkret projektplan, med påtagliga strukturproblem som 
konsekvens.  
 
Även om strukturtemat var en stående punkt på dagordningen, framförallt 
under de första tre formativa utvärderingarna, växte en projektstruktur 
fram undan för undan. Detta visade sig i att tydligare roller utarbetades 
och att rutiner för verksamheten formerades men också i ett dokument 
med titeln ”Utveckling av arbetsmetodik för Gemet” som blev till under 
våren 2006. Samtidigt var detta ett komplext och omfattande dokument 
med mycket text som inte var särskilt lättillgänglig. Det rymde beskriv-
ningar av vad man gjorde, men inte vilken som var metoden och själva 
kärnan i arbetet. Dokumentet saknade en tydlig, enkel och bärande idé om 
arbetet och målen var relativt frånvarande. Möjligen kan detta ha berott på 
någon form av oförenlighet och kanske rentav konkurrens mellan samver-
kansmålen44 och målen för deltagarnas utveckling. Samverkansmålen var 
riktade mot huvudmännens organisationer och kan ha prioriterats (kanske 
med tanke på implementeringsmålet) på bekostnad av deltagarnas ställ-
ning. Stor kraft lades ner på samverkan och att permanenta projektet med 

                                            
44 Här fördes också en diskussion huruvida samverkan mellan huvudmännen var att be-
trakta som ett mål eller ett medel, en huvudsak eller inte, en nödvändig men inte tillräcklig 
grundförutsättning för övriga mål. 
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den eventuella konsekvensen att arbetet med deltagarna inledningsvis 
hamnade i bakvatten.  
 

U: ”Hur konstruerar man i projektet Gemet en framtid för del-
tagarna? Målen, framtiden och idén liksom kärnan i metoden är 
något som jag efterlyser i dag, eller skulle vilja höra vad ni säger 
om det. Känner ni igen er i detta?” 

 
T: ”Jag vet inte men det vi har pratat om nu och som vi kan ta 
upp på planeringsdagen är ju hur vi ska kunna renodla fördel-
ningen, vad ska den göra och den.”  

 
De formativa utvärderingarnas viktigaste bidrag till projektet Gemet blev 
att påtala och arbeta med dessa strukturproblem och brister i strategi och 
fokusering. 
 
 
4.3 Den interaktiva utvärderingen 

Det främsta interaktiva momentet i utvärderingsarbetet har varit den for-
mativa utvärdering som presenterades i föregående avsnitt. Andra interak-
tiva moment eller aspekter av utvärderingen har också förekommit. 
 
Tre intervjuer, jämnt fördelade över projektåret, har genomförts med var 
och en i teamet. Även om dessa intervjuer haft utvärderarens behov av 
information som främsta syfte hade de en djuplodande dialogform som 
inte sällan innebar en bearbetning av projekterfarenheter för den intervju-
ade med ett förhöjt medvetande som konsekvens. 
 

”Ja så är det ju faktiskt. Det har jag inte tänkt på tidigare. Ja så 
kan man ju se det… faktiskt.” 

 
Gruppintervjuerna med referens- och styrgruppen fick vissa likartade effek-
ter i och med att de utvecklades till reflekterande samtal som på olika sätt 
tydliggjorde olika aspekter av projektet och dess verksamhet. 
 
Flera olika textavsnitt och utkast till denna rapport har gjorts tillgängliga 
för teamet, deltagarna, referens- och styrgruppen för genomläsning och 
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kommentarer. Vid ett öppet slutseminarium på Sandbäcken i början av 
mars i år seminariebehandlades ett slutmanus av denna rapport. Seminariet 
var välbesökt med flera kategorier av intressenter representerade och aktivt 
medverkande i den diskussion som följde oppositionsförfarandet. Flera av 
de synpunkter som framfördes har arbetats in i denna slutliga version av 
rapporten.  
 
 
4.4 Intressentutvärderingen 

Intressentutvärderingen har fokuserat fyra kategorier av intressenter; bru-
karna, eller deltagarna som de benämns i detta projekt, teamet, hand-
läggande tjänstemän och tjänstemän på chefsnivå. Övriga intressenter som 
politiker på lokal nivå, Socialstyrelsen och Nationell psykiatrisamordning 
uppmärksammas inte särskilt. 
 
Projektet Gemet måste på sikt kunna motivera sin existens genom att bidra 
med något väsentligt som inte kan äga rum på andra sätt. Från Försäk-
ringskassans och Arbetsförmedlingens sida är det helt klart att projektet gör 
det. I det stora hela även från den psykiatriska öppenvården men med vissa 
reservationer och förslag till förbättringar i form av individuella och skräd-
darsydda möjligheter till deltagande för personer med vissa former av pro-
blematik och motivationsgrupper när man väntar på att få delta. Inom den 
primärkommunala arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreligger ett 
mer osäkert tillstånd när det gäller skillnader och likheter mellan Gemet 
och den egna befintliga förvaltningen. Här är det nödvändigt att förhandla 
fram tydliga arbetsformer, gränser, roller och uppdrag så att berörda parter 
och handläggare vet hur man ska orientera sig. 
 
Det är i nätverken mellan deltagarna och handläggande tjänstemän i ovan 
nämnda myndigheter som det ska inträffa som tidigare inte inträffat. 
 

”Men de som har psykisk ohälsa passar inte in, man behöver en 
längre startsträcka för att kunna se om det finns en arbetsförmå-
ga. Förut har vi fått konstatera att man inte är aktuell för ar-
betsmarknaden. På sex veckor kan den här personen inte påvisas 
ha en arbetsförmåga. Då pensionerar vi den, bort med den, nu 
tar vi nästa. Grovt uttryckt… men så. Den här gruppen fick ing-
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en hjälp. Nu har de fått en rimlig chans att komma tillbaka mot 
arbete men det är inte kassans uppdrag och inte heller vårdens 
uppdrag att jobba fram en arbetsförmåga för dessa personer som 
är så långt från arbetsmarknaden. Det är ingens uppgift, ingens 
ansvar. Har de försörjningsstöd, då är det kommunens ansvar. 
Men om de är sjuka och har en funktionsnedsättning som på-
verkar arbetsförmågan då är det kassan som ansvarar för ersätt-
ningen i form av sjukpenning och sjukersättning och aktivitets-
ersättning, den delen. Men vi jobbar ju inte med dem. Vi har 
inte Jobbcenter, vi har inte era möjligheter och de kan inte vi 
använda. Kommunen har ett visst ansvar där med sysselsättning 
men då är nivån sysselsättning och då är det inte arbete och då 
arbetar man inte för att den personen ska få en arbetsförmåga 
gentemot arbetsmarknaden utan det är för att må bra under ti-
den man har ersättning från kassan.” 

 
Det är här det ska ske det som ingen har något egentligt ansvar för efter-
som den uppgiften inte passar in i den etablerade organisationen av sam-
hälleliga uppdrag och resurser. Här finns behov som behöver tillgodoses 
men inte gör det, idéer om hur det kan gå till och ett faktiskt försök i form 
av projektet Gemet. Men nätverksarbetet, samordningen mellan handläg-
gare i deltagarnas livssammanhang, behöver utvecklas vidare med fler nät-
verksmöten och bättre uppföljningar. Framförallt referensgruppen sitter 
inne med information om vad som behöver förbättras vad gäller flödet 
och samordningen i deltagarnas nätverk men också när det gäller informa-
tion om och implementering av projektet och dess betydelser inom de oli-
ka organisationerna.  
 
Genom de två särskilda studier (Dagerfjord & Ekberg, 2006; Nilsson & 
Ölund, 2007) som genomförts har det blivit tydligt att projektet Gemet 
betyder mycket för många deltagare.  
 

”Med den hjälp som jag får här så känns det som jag är på väg 
framåt eller utåt i arbetslivet. Och det är det som är meningen 
med det här, jag har möjligheter, jag upplever verkligen det.” 

 
Samtidigt baseras dessa resultat på deltagare som varit intresserade av att 
låta sig intervjuas. De 24 personer som hade avslutat sitt deltagande mellan 
oktober 2005 och december 2006 vet vi exempelvis mycket litet om när 
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det gäller deras erfarenheter av och tankar om projektet, vilket innebär att 
kunskapen om deltagarna är delvis haltande. 
 
När det gäller brukarna är det också värt att notera att inga brukarorganisa-
tioner är representerade i vare sig referens- eller styrgruppen och därmed 
saknar delaktighet, inflytande och ingående kännedom om projektets verk-
samhet på dessa nivåer. 
 
Inom teamet är man mycket engagerade i arbetet, generellt positiva till 
projektet, relativt nöjda med resultatet av sitt arbete men också mycket 
medvetna om vardagliga svårigheter i genomförandet av sitt uppdrag. Man 
brottas påtagligt med periodvis mycket låg närvaro bland deltagarna vilket 
talar för att deltagandet i projektet och dess verksamhet följer en komplice-
rad dynamik. Det talar också för att teamet behöver arbeta på att utveckla 
sina arbetsmetoder45. 
 
 
4.5 Den målrelaterade utvärderingen 

Projektet Gemet har haft en vildvuxen målflora vilket kan sägas vara en 
aspekt av dess strukturproblem. En tematisk analys var nödvändig för att få 
en hanterlig översikt över de mål som på olika sätt formulerats i besluts-
underlaget för projektet46. Redovisningen av den målrelaterade utvärde-
ringen nedan följer de huvudteman som blev resultatet av denna tematiska 
analys. 
 
 
Samverkansmål 

Gemet är ursprungligen en idé som utvecklats till ett ideologiskt politiskt 
projekt som omsatts i verksam praktik på initiativ från högsta beslutande 
nivå. På mellannivå och i handläggarleden arbetar man med direktivet att 
man ska använda sig av Gemets möjligheter i anslutning till de egna upp-
dragen. Om man då åläggs att exekutera något man inte riktigt inser vitsen 
med uppstår osäkerheter och konflikttillstånd och implementeringen i de 

                                            
45 Mer om detta nedan på sidorna 80 – 81 och 93 – 94. 
46 Se ovan sidorna 18 – 19. 
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olika organisationerna blir bristfällig varvid flödet av information, ansök-
ningar och uppföljningar inte blir till så som det är tänkt. Som tidigare 
påvisats i samband med processutvärderingen föreligger sådana dysfunk-
tionella inslag i samarbetet men de dominerande erfarenheterna är positiva 
när det gäller den samverkan som följt med projektet. 
 
Otvivelaktigt och bokstavligt har man inom projektet samlat professionella 
resurser från medverkande aktörer under ”samma tak” med syftet att ”byg-
ga broar”, ”stödja deltagaren” och ”tillvarata den enskildes behov”. Men 
samtidigt är detta vaga formuleringar, utom den som gäller ”samma tak”. 
De uttrycker en ambition och den är mycket framträdande, inte enbart i 
den formella dokumentationen, utan på alla nivåer inom projektet, från 
projektets deltagare till dess styrgrupp. Men ambition är en sak och mål-
uppfyllelse en annan. Ambitioner måste omvandlas till konkreta menings-
fulla handlingar om måluppfyllelse ska bli möjlig. 
 
När det gäller projektets kunskapsmål kan man säga att den information 
som stöder att ”kunskapen om olika aktörers myndighetsutövning och ar-
betsmetoder” ökat är entydig, samtidigt som den säger att den kan bli ännu 
bättre.  
 

”En god kunskap om projektet bland handläggarna är viktig så 
att man vet vad man har för möjligheter när det gäller olika per-
soner. Var vi än befinner oss så arbetar alla under tidspress så 
allt måste vara enkelt serverat för att det ska kunna användas på 
rätt sätt. Det måste finnas ett enkelt och tydligt informationsma-
terial. Det skulle behövas en mapp eller lathund för alla hand-
läggare med tanke på alla alternativ och aktörer som finns.” 

 
I referens- och styrgrupperna har man lärt sig mycket av och om varandras 
verksamheter. Mötena har bidragit till en lärprocess om målgruppen, dess 
behov och hur man kan arbeta med personer med psykiska funktionshin-
der. Det har gett medlemmarna kännedom om och respekt för varandras 
myndigheter och regelverk vilket varit mycket positivt. Denna process be-
höver dock sprida sig från dessa grupper och ut i huvudmännens organisa-
tioner. 
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När det gäller att ”utveckla kompetensen” och ”öka effektiviteten” blir det 
svårare att uttala sig utan att relatera dessa mål till vad som faktiskt hänt 
med deltagarna och deras utveckling inom ramen för projektet. Jag har 
tagit för givet att kompetens och effektivitet i detta sammanhang ska 
komma till uttryck i det direkta samarbetet med deltagarna, att det är del-
tagarnas utveckling som avgör kompetensen och effektiviteten inom orga-
nisationerna och projektet Gemet, inte samverkan-i-sig som ett avgränsat 
och särskilt fenomen. I anknytning till detta blir det väsentligt att proble-
matisera samverkan som mål. Om samverkan är ett mål utan någon uttalad 
och synliggjord koppling till att vara ett medel så blir ju samverkan ett än-
damål i sig och endast av intresse för organisationernas interna aktörer, 
utan anknytning till deltagarnas utveckling.  
 
Sammanfattningsvis kan man på relativt goda grunder säga att det ser 
hoppfullt ut när det gäller samverkan och dess positiva effekter men man 
kan på lika goda grunder påstå att samarbetet just har börjat och att myn-
digheterna har precis lika lång väg kvar att gå som personerna i den mål-
grupp man vänder sig till. 
 
 
Individrelaterade mål 

Projektets individrelaterade mål har i grund och botten deltagarnas egen 
försörjning som inriktning. Till detta huvudsakliga mål är flera andra kopp-
lade som gäller deltagarnas personliga och sociala förutsättningar att nå dit. 
De gäller olika former av stöd och trygghet, hälsobefrämjande åtgärder, 
tillgång till hjälpmedel men också minskning av frustration och ökning av 
självkänsla hos deltagarna. Det är en mångfald av mål på olika nivåer och 
med varierande grad av operationaliserbarhet som projektorganisationen 
haft att förhålla sig till. 
 
 

Inaktivitet och sociala kontakter 

Det finns mål formulerade för projektet som syftar till att bryta deltagarnas 
inaktivitet och ge möjligheter att knyta sociala kontakter. Huset Sandbäck-
en och projektverksamheten där svarar upp mot dessa mål mycket väl, som 
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ett erbjudande. Det är dock inte givet att deltagarna tar vara på detta er-
bjudande.  
 
Deltagarnas närvaro är ett periodvis återkommande problem som behöver 
analyseras i detalj, dels för att få en god bild av olika orsaker till bristande 
närvaro dels för att utveckla metoder att arbeta med den. Detta ser jag som 
avgörande för projektets framtid. Man behöver tala om deltagarnas svårig-
heter att ta sig till Sandbäcken och ett aktivt deltagande i projektverksam-
heten. Ingående analyserande samtal om deltagarna, om faktiska fenomen 
och om händelser som inträffar, eller inte, är en nödvändig förutsättning 
för att förstå de problem som uppstår. Men sådana samtal kan också ut-
vecklas till cirkelbevis. Man kan säga att deltagarna inte kommer för de har 
svårt att komma, eller att man har svårt att ta initiativ, planera och närvara 
när man har den diagnosen eller den och den problematiken. Om man 
låter sig nöja med den typen av förklaringar stannar samarbetet med delta-
garen upp vid denna punkt. Ett alternativ är att tillämpa ett lösningsfoku-
serat arbetssätt på den egna verksamheten och sig själva. Med det förhåll-
ningssättet har man tillgång till en strategi för att ta sig från A till B, från 
låg till hög närvaro. I teamet har man tillgång till en modell som innebär 
att man kan ställa modellens frågor till sig själva; när, var, hur och vad ska 
vi göra. Lämpligen ställer man också den besvärliga frågan varför till sig 
själva även om man på goda grunder undviker att ställa den till deltagarna. 
Det är den fråga som leder till en förklaring och det är förklaringar man 
behöver om man ska kunna lösa problem, åtminstone vissa typer av pro-
blem. 
 

”Datorspelet World of warcraft tar upp väldigt mycket tid för 
många deltagare just nu. Det är många som har spelmissbruk 
har det visat sig. Både killar och tjejer. Förra måndagen släpptes 
det en ny uppdatering som leder in i nya världar och då var 40% 
av styrkan borta. Det var mitt i natten när man släppte det för 
det är ett amerikanskt spel. Då har de inte sovit för då håller de 
sig vakna för att kunna köpa det direkt och så har man suttit 
och spelat i 48 timmar. Man kan spela var för sig, eller i lag och 
ha arméer och bygga upp samhällen. Två av de nya deltagarna 
de har knappt kommit hit under en månad för de är så upptag-
na av att spela detta och är så inne i det att de glömmer bort 
oss. Det här andra med psykologer och samtalsterapeuter, de 
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glömmer hygien och allt, de sitter bara och spelar. Det är ett sätt 
att leva ett liv och då är det ingen som vet om att man är sjuk el-
ler mår dåligt för då är du den person du själv skapat i det här 
dataspelet. Så man kan ju vara precis vem man vill där. Då be-
höver man inte tänka på hur jobbigt det är och må dåligt eller 
så. Då glömmer de bort sig själva och allt runtomkring.” 

 
”Spelmissbruk” kan vara en förklaring till låg närvaro. Det kan också vara 
en schablon och att nöja sig med ”spelmissbruk” som förklaring kan vara 
ett undvikande av mer verksamma förklaringar. Om man analyserade 
”spelmissbruk” vidare skulle man eventuellt finna andra förklaringar på en 
mer konkret nivå vilket är avgörande för en praktisk målorienterad verk-
samhet som projektet Gemet. Det är avgörande för framgången hos opera-
tiva verksamheter vilken nivå man väljer att förklara sina problem på. Om 
man analyserade ett fall av ”spelmissbruk” vidare skulle det kunna visa sig 
att detta fenomen på en annan och mer personlig nivå handlar om ensam-
het, dåligt självförtroende, brist på känsla av sammanhang, eller något an-
nat. Då är det sådana aspekter av en persons förhållanden och tillstånd 
som utgör de verksamma förklaringarna till det som visar sig som ”spel-
missbruk” och bristande närvaro, för just den personen. Möjligheterna att 
arbeta analyserande på detta sätt när det gäller deltagarnas personliga svå-
righeter och de problem man möter i arbetet inom projektet är dock bero-
ende av vilka förklaringsmodeller och referensramar man har när det gäller 
psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder. Tillåter dessa modeller och 
ramar djuplodande och konkretiserande undersökningar av detta slag eller 
inte? För att teamet ska kunna ta sig från A = låg närvaro till B = hög när-
varo krävs, enligt min mening,  en faktisk analys av olika konkreta meka-
nismer som sam- och motverkar varandra och därmed inverkar på delta-
garnas deltagande och närvaro. Då behöver man överskrida generella teo-
retiska föreställningar och förklaringsmodeller och fokusera på konkret 
faktiska händelser, situationer, relationer och händelseförlopp för att få 
tillgång till en praktiskt verksam kunskap om sin egen verklighet.  
 
 



 81 

Individuella handlingsplaner 

I de dokument som utgör underlag för ansökan om länsmedel till projektet 
Gemet finns följande formulering: ”Genom att använda den gemensamma 
planen i samråd med den enskilde skall olika mätbara mål följas och mä-
tas”. Det som avses är att en individuell handlingsplan skall upprättas för 
varje deltagare i samarbete med teamet och alla aktuella handläggare inom 
olika myndigheter och att den skall utgöra en central referens i det vardag-
liga arbetet. 
 

”En annan del i framgången kan också vara att den person som 
är deltagare här äger sin egen handlingsplan. Tidigare hade man 
kanske fyra olika handlingsplaner. Varje verksamhet upprättade 
sin egen handlingsplan för en person och det är inte säkert att 
dessa krokar i varandra. Dessutom använder man ofta olika be-
greppsapparater inom olika verksamheter. Detta kan göra en 
person med psykisk ohälsa ganska vilsen och förvirrad. Det är ju 
inte den enskilda deltagaren som själv ska bära runt sin hand-
linsplan. Här på Gemet upprättar man en handlingsplan som 
man tar fram tillsammans med deltagaren och andra berörda 
och då kan den innehålla olika aspekter eller delar men då skrivs 
de in i en handlingsplan som deltagaren äger. Här upprättar 
man en handlingsplan för att ”Jag” ska komma framåt i livet, för 
att ”Jag” ska få ett bättre liv och att handlingsplanen följs upp 
kontinuerligt hela tiden, kanske dagligen. Sedan när man kom-
mer ut i praktik följer man upp deltagaren hela tiden, besöker 
deltagaren. Man släpper inte en deltagare förrän han eller hon är 
mogen för det.” 

 
Den faktiska vardagliga verksamheten i projektet visar dock att det inte 
riktigt blir till på detta sätt.  
 

Tabell 4: Antalet deltagare i projektet Ge-
met för vilka en handlingsplan finns upp-
rättad respektive inte. 
 

 Antal % 
Finns 20 40 
Finns inte 30 60 
Summa 50 100 

 
Det är en minoritet av deltagarna som äger en egen handlingsplan på det 
sätt som är tänkt och beskrivet ovan. Vad beror det på? Är det orealistiskt 
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att förvänta sig att personer som ingår i projektets målgrupp ska kunna ut-
forma och äga sina egna handlingsplaner på detta sätt? Tar inte teamet 
denna uppgift på allvar i sitt arbete med deltagarna trots det uppenbara 
direktivet? Här finns flera obesvarade frågor som söker svar! 
 
En handlingsplan finns inte för sin egen skull. Den ska betyda något avgö-
rande väsentligt i en deltagares liv och utveckling. En handlingsplan utgör 
ett materialiserat uttryck för en vilja och en inriktning, något man kan se, 
vilket innebär att den finns. Detta är viktigt, rentav nödvändigt, för att sty-
ra och följa upp de förändringsprocesser en deltagare gett sig i kast med. 
De handlingsplaner deltagarna äger själva torde vara kritiska för att få deras 
egna ambitioner och den egna utvecklingsprocessen att bli till på ett tydligt 
och meningsfullt sätt. Om det sedan är svårt att skriva handlingsplaner 
tillsammans med deltagare som tillhör projektets målgrupp, då har man ett 
metodproblem att lösa. 
 
 

Arbetsträning  

En deltagares arbetsträning, baserad på en dialog om aktivitetsförmåga rik-
tad mot arbete och relaterad till den egna handlingsplanen, utgör det cen-
trala och avgörande momentet eller inslaget i projektet Gemet. Det är det-
ta, tillsammans med det nära samarbetet i deltagarens nätverk, som skiljer 
projektet Gemet från andra befintliga verksamheter. Särskilt när den är in-
tegrerad i ett tänkande och en arbetsmodell som rymmer väsentliga inslag 
av coaching och en målmedveten fokusering på möjligheter och ”framåt” 
som bärande idé. Detta är den saknade pusselbiten och projektets oomtvis-
teliga rotationscentrum.  
 
Arbetsträningen är en prototyp för arbete integrerad i ett utredande, om-
händertagande och stödjande sammanhang och utvecklingsperspektiv. Där 
kan man pröva sig, öva, träna och utvecklas i riktning mot arbetsförmåga 
och en framtid med egen försörjning på den verkliga arbetsmarknad som 
befinner sig utanför Sandbäcken. Denna möjlighet ingår i ett större vardag-
ligt, veckovis och månatligt sammanhang med rutiner för frukost, lunch 
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och andra aktiviteter vilket bidrar till att länka arbete som föreställning och 
realitet till sociala och existentiella dimensioner i tillvaron.  
 
Så är det tänkt och så fungerar det i flera avseenden men inte utan pro-
blem och behov av förbättringar. Närvaroproblemet har redan påpekats 
ovan. Men det finns också förbättringar att göra när det gäller arbetsträ-
ningen. Möjligheterna till arbetsträning måste vara varierade och menings-
fulla för att vara hållbara. De måste bland annat vara väder- och årstidståli-
ga. Verksamheten fungerar inte om man inte kan bedriva vissa former av 
arbetsträning för att det regnar eller är minus tio grader utomhus. Det kan 
också vara svårt för dem som håller i arbetsträningen att vara närvarande 
och finnas tillgängliga för alla på det sätt som behövs. Framförallt då för 
deltagare som inte är ”självgående utan måste puffas på”. Lika lite som en 
lärare i skolan kan de personer som ansvarar för arbetsträningen dela på sig 
för att finnas personligt tillgängliga för flera samtidigt. Skriftliga instruk-
tioner behöver utarbetas och förbättras i vissa fall så att en deltagare inte 
behöver vara mer beroende av personal än nödvändigt. 
 

”Man kan tycka att det rullar på som det ska så går man iväg för 
att ringa ett telefonsamtal eller för att skriva något och så har 
man hört efteråt att det blivit rörigt, att det är mycket lättare när 
det funnits en personal med. Det blir så mycket diskussion an-
nars och det är ju så olika detta med gruppdynamiken. Vissa 
konstellationer med vissa människor så kan det bli samtal och 
diskussioner som de inte riktigt orkar med och kan ta hand om 
själva. Då behövs det någon som kan avstyra och dämpa ner när 
det blir för mycket. Vi har ju haft deltagare som varit känsliga 
för detta och som inte klarat av när det blivit för mycket prat åt 
olika håll och kanter utan att det uppstått en stressreaktion, så 
måste man ta hand om det. Vissa personer måste man var mer 
observant på, som kanske inte heller förmedlar detta att de inte 
mår så bra. De vill vara med och vara som alla andra och skrat-
tar och pratar och så plötsligt har det blivit för mycket. Det är 
viktigt att man är närvarande och finns till hands. När man inte 
är tillgänglig och närvarande kan det lätt bli för rörigt. Vi fyller 
en funktion för att få det att hålla ihop. Vissa är mer tillbaka-
dragna medan andra är väldigt framåt och så sitter en tredje tyst 
i ett hörn. Det är mycket att hålla koll på. Det finns mycket i 
arbetsträningen som man kanske inte tänker på från början. Det 
är mycket i gruppdynamiken. Så det är mycket mer än bara det 
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att det finns material. Vissa har också svårt att komma igång och 
att omsätta idéer till praktisk handling, att börja och göra fär-
digt. Man kan vara lättdistraherad och kan kanske också ha ett 
större behov av att få prata av sig en massa saker som man tyck-
er är viktigt. Då kanske det för tillfället är viktigare, ett uppdämt 
behov, man kanske inte har så mycket tillfällen i andra sam-
manhang. Ibland så kan det sociala ta överhanden över själva 
arbetsträningsmomentet. Då vet inte jag alltid vad som är vik-
tigt, om det är att se till att det blir mycket saker gjorda eller om 
det är att samtala. Det kan vara svårt ibland att veta hur man ska 
förhålla sig, om man ska lyssna och prata med eller om man ska 
bromsa. Men grejen är ju att ibland kommer det fram saker mer 
naturligt när man sitter så där än det kanske gör när man nu har 
sina strukturerade samtal med bestämd tid och plats. De brottas 
ju med saker varje dag, så kanske man har ett samtal en gång var 
fjortonde dag. Så kan man ju se ibland med någon att det är nå-
got särskilt och då frågar man om man ska gå undan en stund, 
men då lämnar man ju övriga gruppen där och då kan det bli 
lite svajigt där. Men det är ju lite olika hur man vill jobba med 
det där. Man kan ju välja att inte uppfatta signaler också, utan 
nu ägnar vi oss åt det här och tittar inte på det där just nu.” 

 
 

Extern praktik, arbete och studier 

Extern praktik är en viktig förlängning av arbetsträningen ut mot arbete 
eller studier och det verkliga målet egen försörjning. Idealtillståndet för 
projektets arbetscoach och deltagare vore att ha en omfattande och varie-
rad praktikbank att tillgå så att extern praktik och arbete skulle kunna 
skräddarsys för varje deltagare. Så väl är det inte. Arbetscoachen får ägna 
mycket tid åt att ”ragga” praktik- och arbetsplatser.  
 

”På slutet fixar Arbetsförmedlingen ett jobb. Eller det har vi nog 
fått göra själva egentligen. Däremot har det varit viktigt att ha 
en person från Arbetsförmedlingen i referensgruppen som kan 
ge information om olika regler och saker.” 

 
På denna punkt är både deltagarna och personalen i teamet utelämnade åt 
marknadskrafter på ett helt annat sätt än inom den egna verksamheten. Av 
allt att döma föreligger här ett viktigt förbättringsområde där nätverken 
kan stärkas och samarbetsformerna utvecklas. För deltagarna är det ett stort 
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steg att ta från Sandbäcken till extern praktik och så småningom arbete 
eller studier. 
 

”För när det blir dags för besök på KF bageri och chark eller nå-
got annat så faller deltagaren bort helt plötsligt. Då blir det så 
konkret. Då blir man rädd och shit, oj ska jag göra detta. Då 
finns det ingen ursäkt längre utan då är det allvar. Då stannar 
man hemma och uteblir för då kommer realiteten pang på. Man 
har haft fullt upp med att må dåligt. Många säger att de vill gå 
ut på praktik för de tror att det är det vi vill höra. Men det är ju 
inte så det är. Det är ju först när man är redo som man ska gå ut 
men det ligger så långt bort. Det är välbefinnandet som är prio 
1. Det är något som behöver stabiliseras för att man inte ska bli 
fullständigt överrumplad när man ska göra praktik. Då blir man 
omskakad rejält för då är det allvar och då blir alla ursäkter be-
tydelselösa. Det är antingen eller. Antingen är man arbetsför-
mögen eller också är man inte det. Då måste man vara stabil.”  

 
 

Tabell 5: Fördelning av de 17 personer 
som haft extern praktik under sin tid 
som deltagare i projektet Gemet, på 
praktikplatser. Två personer har haft 
två praktikplatser vilket förklarar sum-
man 19. 

 
 Antal personer 
Solakoop 3 
Kooperativutbildning 2 
Kontorsstädning 2 
Café 1:a station 1 
Brillianten 1 
Café Gjuteriet 1 
Flyttfirma 1 
Folkuniversitetet 1 
Färjestads ridklubb 1 
Kaptenen 1 
Lugnets fritidsgård 1 
Solajobb. 1 
Konsumbutik 1 
Vaktmästare 1 
Värmlandsteatern 1 
Summa 19 

 
Mellan den 1/10 2005 och den 31/12 2006 har 17 personer varit ute på 
extern praktik på 15 olika praktikplatser under sin tid som deltagare i pro-
jektet Gemet. Om man relaterar detta antal till en total deltagargrupp på 
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50 deltagare blir det 34%. Om man i enlighet med diskussionen på sidorna 
30 - 31 ovan relaterar antalet till en totalgrupp på 34 blir det 50%. 
 
När det gäller arbete eller studier, alltså den position som befinner sig 
närmast egen försörjning, det övergripande målet för projektet, fördelar sig 
deltagarna enligt följande tabell: 
 

Tabell 6: Antal deltagare som kommit ut i arbete eller studier genom pro-
jektet Gemet mellan 1/10 2005 och 31/12 2006. 

 
  Alternativ A Alternativ B 
  Antal % Antal % 
Arbete Anställning 2  2  
 Provanställning  1  1  
 Lönebidragsanställning 1  1  
 Timvikarie 1  1  
Studier  3  3  
 Arbete eller studier 8 16 8 23,5 
 Varken arbete eller studier 42 84 26 76,5 

Summa  50 100 34 100 
 
I målformuleringarna i ansökan om länsmedel till projektet Gemet anges; 
”att minst 30 % av deltagarna kommer ut i arbete, studier eller sysselsätt-
ning”. Så är inte fallet vare sig man räknar enligt alternativ A eller B. Där-
med är det mest utpräglat kvantitativa målet för och resultatet av projektet 
Gemet inte uppfyllt. Då återstår dessutom frågan hur långsiktigt hållbar 
positionen som studerande eller arbetande är för de deltagare som under 
projekttiden nått fram dit. 
 
 
Implementering 

Målet att implementera projektet i ordinarie verksamhet efter år 2006 kan 
för närvarande, våren 2007, anses vara uppfyllt helt och hållet. 
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5 Sammanfattande värdering och konklusion 

Att påbörja och genomföra ett projekt som Gemet innebär att på kort tid 
skapa en verksamhet som inte funnits tidigare. Gemet har haft uppgiften 
att övervinna en brist och frånvaro av en viss typ av tjänster och verksam-
heter i det offentliga samhällets utbud. Vilken chans kan man ha att lyckas 
med en sådan uppgift? Att skapa något saknat inom ramen för de system 
där just detta saknade saknas, på grund av brister i de egna systemen? Det 
finns en paradox inbäddad i ett sådant uppdrag. Man ska skapa en plats för 
sig och sin nya verksamhet men också få parter att samverka, som tidigare 
inte gjort det på det sätt man nu eftersträvar. Det ställer krav på förändring 
och anpassning i de etablerade systemen. Jean Piaget (2001) skulle säga att 
det kräver ackommodation och assimilation hos berörda parter, att man 
dels måste maka på sig för att göra plats åt Gemet dels måste ta projektet 
till sig och integrera det som idé och faktum i den egna ordinarie verksam-
heten. Detta innebär förändringar och förändringar ger med ofrånkomlig 
automatik upphov till motstånd (Freud, 1936/1983), en realitet att förhålla 
sig till och hantera.  
 
Paul Watzlawick (1996) skriver om förändringar av första och andra gra-
den. Förändringar av första graden innebär inte något kvalitativt nytt utan 
”mer av samma sak”. Den typen av förändringar är vanliga inom etablera-
de institutioner eftersom dessa sedan länge är präglade av givna ramar, per-
spektiv och tankemodeller som styr uppmärksamhet, tolkningar, initiativ 
och handlingar i vissa riktningar. Verkliga förändringar, av andra graden, 
innebär däremot kvalitativt nya förhållanden och processer. Dessa kräver 
vanligen att man går utanför givna ramar och etablerade tankemönster för 
att finna kreativa och nyskapande lösningar. Andra gradens förändringar 
uppstår enligt Watzlawick (ibid) på en annan strukturell nivå än första gra-
dens. De initieras utifrån och inverkar på ett system som en injektion, en 
befruktning eller en intervention. Dessa teoretiska ståndpunkter anknyter 
till Arkimedes klassiska utrop, ”ge mig en fast punkt och jag ska rubba 
världen”. Jag menar att man kan förstå en del av projektet Gemets struk-
turproblem ur detta perspektiv. Teamet hade ett uppdrag som krävde en 
förändring av andra graden medan de strukturella förutsättningarna inte 
gav fullt utrymme för detta. Det kan vara en anledning bland andra till att 
dialogen i teamet under lång tid ”stampade på samma fläck”. De formativa 
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utvärderingarna kan ha varit en extern parameter som tillsammans med 
andra lyckades ”rubba” teamet och projektet i en riktning som bidrog till 
nya lösningar och en ny arbetsmodell. 
 
Det faktum att projektet Gemet kom att materialisera som faktisk verk-
samhet under ett drygt år (med förlängning) visar på en styrka hos de fyra 
huvudmännen att kunna samla sig runt en bärande idé och att operationa-
lisera densamma till en fungerande verksamhet. Det finns ett engagemang 
på alla nivåer för den målgrupp man fokuserat som bär fram ambitioner, 
mål och inriktning i de fora som utvecklats för att styra och genomföra 
projektet och föra dialoger om dess metoder och resultat. Samtidigt har 
projektets formella struktur varit svåröverskådlig med en vildvuxen målflo-
ra. Olika texter har framställt projektet på delvis olika sätt, sällan motsägel-
sefullt men ofta oklart. Denna formella strukturbrist kan, tillsammans med 
det uppdykande implementeringsmålet, som kom att prioriteras högt, ha 
bidragit till den strukturella förvirring som rådde under projektets första 
halvår när det gällde att arbeta fram den nya arbetsmodellen. Min slutsats 
är att arbetsmodellen och den praktiska verksamheten till en del hamnade 
i bakgrunden i förhållande till de olika diskurser eller samtal som pågick på 
flera plan samtidigt.  
 
Projektet har från min horisont haft en tydlig slagsida i förhållandet mellan 
organisation och deltagare. Huvudmännens organisationer och deras sam-
verkan tillsammans med implementeringen av projektet var åtminstone 
inledningsvis så mycket huvudsak att deltagarna och teamets arbete med 
dem kom i skymundan. Denna aspekt är också uppmärksammad i den na-
tionella psykiatrisamordningens slutbetänkande där man skrivit följande: 
 

En central fråga i den analys av situationen inom psykiatriom-
rådet som görs nedan, och för de förslag som läggs senare i be-
tänkandet, är hur enskilda människors behov av helhetslösning-
ar ska kunna tillgodoses. Är det en organisatorisk fråga där da-
gens ansvarsfördelning mellan huvudmännen bör stå i centrum? 
Eller handlar det snarare om arbetssätt och metoder, och om de 
berörda vård-, omsorgs- och stödgivarnas förmåga att ta ett 
gemensamt ansvar när det behövs? (SOU 2006:100) 

 



 89 

Även om bristande samverkan mellan huvudmän är ett faktum som utta-
lats och problematiserats med kraft i kommittédirektiven (Dir. 2003:133) 
till nationell psykiatrisamordning och även i dess slutbetänkande (SOU 
2006:100) måste jag ställa följande frågor: På vilket sätt leder mer och bätt-
re samverkan mellan huvudmän till konkret förbättrade förhållanden för 
personer med psykiska funktionshinder? Vilka är de mekanismer och verk-
samma länkar som omformar god samverkan till goda villkor för brukare? 
Mitt eget allmänna svar på dessa frågor är att någon eller några ansvariga 
tjänstemän måste översätta organisatorisk samverkan och samordnade be-
slut till meningsfulla handlingar och aktiviteter i direkt relation till dem 
som behöver dem. Men jag menar också att detta översättningsled långt 
ifrån är någon självklarhet. Den organisatoriska slagsidan och svårigheterna 
att få till en konkret arbetsmodell i projektet Gemet menar jag är ett gott 
argument för detta. Det är länken mellan god samverkan mellan huvud-
män och meningsfullt vardagsarbete med personer med psykiska funk-
tionshinder som är den verkliga utmaningen i dessa sammanhang. Risken 
är uppenbar att stora och tunga mål kan bli självändamål och att det kan 
komma att se ut som om det ”händer saker” när organisationer samverkar, 
medan brukarna och de det gäller kan vara lika frånvarande från de platser 
där det verksamma samarbetet ska äga rum, som deltagarna i projektet 
Gemet periodvis varit från Sandbäcken under det gångna året.  
 
Den interna dialogen i teamet har förts kontinuerligt och ihärdigt vilket till 
sist innebar att man fann det man sökte, eller snarare lyckades arbeta fram 
det. 
 

”Teamets utveckling är intressant. Man ser sin egen del i resulta-
tet för Gemets deltagare. Var och en i teamet ser att man bidrar 
till hur bra eller dåligt det går för Gemet och dess deltagare och 
att man också använder sig av varandras kompetenser för att det 
ska bli så bra som möjligt. Man fungerar som ett lag där alla vet 
vad man ska göra var och en för sig och tillsammans.” 
 

Det idoga arbetet i teamet gav upphov till den fördelning av roller och den 
arbetsmodell som presenterats ovan på sidan 49 och framåt där de starka 
sidorna förutom personalens engagemang, kompetens och fortlöpande 
dialog var den vardagliga struktur man utformat för bemötande, samvaro, 
bedömningar, arbetsträning och fortlöpande coaching. 
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I teamet betraktar man ”individen som ett projekt”. Den enskilda deltaga-
ren ställs i centrum och anses utgöra huvudperson i sitt eget liv som hand-
lande subjekt med ansvar för sig själv och sin framtid. Detta ansvariga sub-
jekt lämnas dock inte åt sitt öde och åt att klara sig själv, tvärtom. Han el-
ler hon erbjuds det stöd och den hjälp man kan behöva när man är drab-
bad av psykisk ohälsa. 
 

”Varje individ är ett projekt som vi ser i ett större sammanhang i 
tid och rum och var han eller hon befinner sig just nu. Så börjar 
vi jobba där. Det är det som är kärnan i hela verksamheten, vi-
kärnan. Vi äter lunch ihop, vi gör saker ihop. Vi är inte en per-
sonalgrupp och så deltagare utan det här är Gemet och Sand-
bäcken. Tidigare har var och en jobbat med sin bit. Man har 
slussat mellan varandra fram och tillbaka. Var och en har jobbat 
mer på sin kant. Här gör vi inte så.”  

 
Man jobbar så att man får en både bred och djup bild av deltagarna, deras 
problematik och livssammanhang. Man kommer dem så nära som perso-
ner att man ser att de är människor med många olika sidor i och med att 
man gör många olika saker tillsammans. Dels inom ramen för den struktu-
rerade arbetsmodellen dels i andra mer informella aktiviteter när man äter, 
fikar och gör andra saker tillsammans. I många tidigare sammanhang har 
deltagarnas svårigheter stått i fokus. Här ser man inte enbart till svårighe-
terna utan också till resurser och möjligheter. Även om mycket av detta 
förhållningssätt är spontant och självklart för personalen i teamet uttrycker 
det också den medvetna modell som formerar tänkande och bemötande, 
lösningsfokuserat arbete, vars förhållningssätt och metod utgör en fram-
gångsfaktor. Men kanske finns det också begränsningar och brister i denna 
modell.  
 
Det klassiska dilemmat med alla modeller som försöker beskriva, förklara 
och underlätta hantering av verkligheten är att de har två sidor. Å ena si-
dan bidrar en modell till att man kommer att se, förstå och kunna handla 
på ett visst sätt. Det är det som utgör dess styrka och bidrag. Man ser det 
man ser och gör det man gör utifrån den ram för förståelse som modellen 
tillhandahåller. Å andra sidan kan man inte se det som ligger utanför mo-
dellens beskrivnings- och förklaringsförmåga. Modeller av verkligheten 
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skapar seende och blindhet samtidigt. Vill man se mer än det som en viss 
modell bidrar med, då måste man även vända sig till andra modeller och 
försöka integrera flera perspektiv på verkligheten. Min tanke är att det på-
tagliga periodvisa problemet med låg närvaro bland deltagarna, förutom att 
givetvis vara ett uttryck för deltagarnas personliga problematik, kan vara ett 
modell- och metodproblem. Det finns vissa tecken som talar för att det 
föreligger, eller möjligen kan komma att utvecklas, besvärande polariser-
ingar kring deltagarnas bristande närvaro.  
 
Polarisering innebär att en jämlik relation präglad av ömsesidig tillit, 
samförstånd och samarbete, att ett ”vi-tillstånd” splittras. Då uppstår två 
hälfter som positioneras i konflikt mot varandra varvid den ena kan 
komma att överordnas den andra. Då finns risk för att man tappar den 
samarbetsallians som funnits och i stället för ett gemensamt och 
ömsesidigt ”vi-tillstånd”, utvecklas de polariserade positionerna ”jag” och 
”du”, eller motsvarande, som ställs i laddade konflikter mot varandra. 
Detta kan vara mycket ångestväckande och problematiskt för svagt 
strukturerade personer i faser av psykisk ohälsa. 
 

”Man har ett mål eller ett ”vill”. Jag vill komma i tid, jag vill 
göra så och så. Så handlar man i förhållande till det man kom-
mit överens om. Om det inte funkar, du kom inte i tid, du gör 
inte det du säger att du ska göra så får man feedback på det. Hur 
tänkte du då? Hur ska du göra då? När ska du ringa dit? Ja i 
morgon! När i morgon? Vad är det som hindrar dig att ringa 
nu? Ingenting!” 
 
”Vi ringer till dem och pratar med dem och försöker få hit dem 
och coachar över telefon. Men många gör ju det enklaste för att 
slippa våra jobbiga frågor. Det är att ringa hit klockan elva på 
kvällen när man vet att det är en telefonsvarare som svarar, så 
kan man lämna ett meddelande kvällen innan. ”Jag kommer 
inte den här veckan för jag har ont i huvudet idag”. Så förstruk-
turerar man att man är borta hela veckan. Det är många som 
sätter detta i system. Eller SMS:ar. Att skicka ett SMS och skriva 
att man är sjuk hela nästa vecka. Hur kan man veta det, att man 
är sjuk hela nästa vecka? Sådana saker. Många sätter det i sy-
stem.” 
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Jag menar att vi ser tecken på polarisering här och att det lösningsfokuse-
rade förhållningssättet eventuellt skulle vinna på att integreras med ett 
icke-polariserande och jagstrukturerande förhållningssätt (Lindén, 1999). 
Det ligger nära till hands att tänka sig att deltagarnas härbärgerande förmå-
ga och personlighetsmässiga struktur inte tål särskilt mycket av polariserade 
motsättningar, frustration, motgång och ångest.  
 

”Men deltagarna ser väldigt sällan mönstrena, de sover dåligt, är 
uppe hela nätterna, de kanske dricker så mycket Cola, tre liter 
Cola är inte helt ovanligt att man dricker på kvällen. De kopplar 
inte till att det finns koffein i det och sötningsmedel och att de 
går upp i vikt när de vill gå ner i vikt och vill sova. Men många 
dricker väldigt mycket Coca Cola eller nåt annat. Det blir en 
massa småsaker som man inte står upp emot och då faller all-
ting.”  

 
Polariseringar utvecklas lätt i samband med utmaningar och att lyckas eller 
misslyckas med att anta och övervinna dem. Förhållandet är av antingen-
eller karaktär. En utmaning är något man antagit och klarat av, eller också 
inte. Detta är polariserande och blir särskilt besvärande när det föreligger 
överenskommelser, kontrakt, förväntningar, planer och mål som man for-
mulerat tillsammans med andra som ställer upp på en. Det kan vara väl 
värt att reflektera över ett eventuellt förhållande mellan deltagarnas peri-
odvisa närvaroproblematik, polariseringar och svagheter i den arbetsmodell 
och det ”tänk” man gjort till sitt i projektet Gemet.  
 
Med tanke på de något paradoxala förhållanden som diskuterats ovan är 
min bedömning att teamet lyckats väl i sitt uppdrag att starta, utforma och 
genomföra projektet Gemet under den korta tid man haft till förfogande. 
Det är engagemanget och tålamodet som varit drivkraft och hävstång i den 
process som förklarar de goda resultaten. Men som påvisats ovan finns 
även problem, brister och förbättringsområden. Projektpraktiken kommer 
av förståeliga skäl att stå i fokus för ett team och ett projekt som i vissa av-
seenden är formerat i förhållande till ”psykiatrins kris” (Bjerström, 2005; 
Motion till riksdagen, 2003; Söderlund & Gentzel, 2007) och försett med 
konkreta resultatmål. Med den bakgrunden och formen kommer praktiken 
ofrånkomligen att prioritera sig själv eftersom man ska åstadkomma faktis-
ka resultat på kort tid. Görande och handlande kommer främst under så-
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dana betingelser. På sikt kan dock operativa prioriteringar och ”görande” 
av detta slag ske på bekostnad av reflektion och medveten kunskapsutveck-
ling. Teamet behöver inleda ett analyserande samtal för att utveckla sin 
kunskap om vad som händer och inte händer inom projektet. Initiera ett 
samtal om centrala fenomen och problem för att begripliggöra dessa och 
därigenom transformera erfarenheter till kunskap som kan användas för att 
beskriva, förstå och förklara och kanske framförallt bemöta, hantera och 
arbeta med olika tillstånd och förhållanden som uppstår. Kvalificerad 
handledning kan vara ett sätt att inleda interna samtal på en sådan kun-
skaps- och kompetensutvecklande nivå. 
 
Projektet Gemet har inneburit att man implementerat en icke-klinisk mo-
dell, lösningsfokuserat arbete, i ett traditionellt kliniskt sammanhang och 
den ser ut att vara användbar. Men detta nya och spännande koncept 
rymmer också påtagliga förbättringsområden. När det gäller det besvärande 
problemet med periodvis låg närvaro av deltagare i projektets verksamhet 
så kan detta vara ett fenomen man inte kommer att kunna hantera utan att 
ha integrerat kliniska erfarenheter, kunskaper och metoder med denna 
icke-kliniska modell. Detta är också ett utvecklingsområde på teoretisk och 
kunskapsgenererande nivå. 

 
Linda Nilsson & Petter Ölund (2007) har visat att deltagarnas känsla av 
sammanhang har ökat som resultat av sitt deltagande i projektet Gemet. 
De ställer även den viktiga frågan om deltagarna kan behålla denna för-
höjda känsla av sammanhang ute i samhället och arbetslivet, efter sitt del-
tagande i projektet Gemet. Eller är det bara i anslutning till Gemet och 
Sandbäcken med dess trygga miljö som känslan av sammanhang uppstår? 
Svaret på denna fråga är essentiellt och avgörande. Egentligen är det en 
forskningsfråga och man kan inte begära av teamets personal att de ska 
svara på forskningsfrågor, att de förutom att bedriva en strategisk och 
målmedveten handledning och arbetsträning och finnas på flera platser 
samtidigt för att coacha, ragga praktik och arbetsplatser och följa upp sina 
deltagare tills de står på egna ben, skulle forska om sig själva och sin egen 
verksamhet. Den orimligheten leder vidare till frågan om hur en sådan 
kunskapsutveckling skulle kunna bedrivas till gagn för en intern och extern 
kunskaps- och kompetensutveckling inom detta område.  
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Viktoria Dagerfjord och Malin Ekberg (2006) presenterar ett axplock av 
den forskning som har anknytning till detta fält. Floderius, Göransson, 
Alexandersson & Aronsson (2003) har genomfört en undersökning av lång-
tidssjukskrivna och redovisar negativ inverkan på ekonomi, utanförskap, 
skuldkänslor och självbild vilket stämmer väl överens med erfarenheterna 
hos deltagarna i projektet Gemet. Eklund, Hansson & Ahlqvist (2004) 
kunde i en undersökning påvisa de betydelser ett arbete kan ha för perso-
ner med långvarig psykisk ohälsa. Det visade sig att personer med ett löne-
arbete fungerade bättre och var mer nöjda än personer i kommunal daglig 
verksamhet och personer som inte haft någon sysselsättning alls. De menar 
vidare att det saknas forskning om vad människor med psykisk ohälsa själ-
va tycker att de behöver och vill när det gäller sysselsättning och arbete. 
Holmqvist & Maravelias (2006) framför att arbetshandikapp och brister i 
arbetsförmåga har mindre att göra med faktiska funktionshinder än det 
faktum att organisatoriska system uppfattar och definierar vissa personer 
som arbetsoförmögna och de ser väsentliga risker i detta förhållande, eller 
snarare brist på förhållande, mellan faktisk och definierad förmåga. Här 
behövs mer forskning som till en del skulle kunna bedrivas i anslutning till 
projektet Gemet. 
 
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Karlstads kommun har cirka 
800 klienter, Arbetsförmedlingen har massor av arbetssökande, Försäk-
ringskassan ansvarar för ersättning till många människor som är sjukskrivna 
och den psykiatriska öppenvården har fullt upp med patienter som lider av 
psykisk ohälsa. Samtidigt är det en liten grupp av personer som kan delta i 
projektet Gemet och dess verksamhet. Vad är det som motiverar att man 
lägger resurser på detta projekt och denna målgrupp över huvud taget? 
 

”Även om deltagarna inte är så förfärligt många så är det sam-
hällsekonomiskt värdefullt. De hade aldrig kommit ut annars. 
En person som är trettio år och som vi skulle ha fått försörja res-
ten av livet, man måste ta upp det budskapet vad det innebär 
rent samhällsekonomiskt. Det är inte så stora volymer som krävs 
för att det ska gå ihop. De vi ansvarar för eller många av dom 
skulle annars få en livslång försörjning genom sjukersättning, en 
gammaldags pension. De får en pension annars för ingen jobbar 
med dem. Finns inte någon som lägger ner någonting. Det är ju 
det och då är det ju pengar vi talar om. Det här är unga männi-
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skor. Är du 25 – 30 år och ska gå till du är 65 år på en pension, 
det är miljonbelopp. Och det är bostadsbidrag, det är mycket 
som följer med. För att inte tala om individen och omgivning-
en, den närmaste familjen. Föräldrar som går och mår dåligt för 
att de oroar sig för barnen. Det påverkar ju så mycket.” 
 

Detta sagt av en av de personer som med sitt djupa engagemang och kun-
nande fått projektet Gemet att bli till. Formuleringarna i detta citat ankny-
ter dessutom väl till den nationella psykiatrisamordningens tankegångar 
om ansvar, kraftsamling, helhetsperspektiv och helhetslösningar.  
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Bilaga 1 
 
Viktoria Dagerfjord & Malin Ekberg 
Vägen till hälsa och arbete. En kvalitativ studie av psykisk ohälsa och arbete. 

C-uppsats i psykologi, Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommu-

nikation och IT, Avdelningen för psykologi och rättsvetenskap. 
2006. 
 
 
Sammanfattning 
Det allmänna syftet med denna studie är att bidra till kunskap om förhållandet 
mellan hälsa och arbete. Riksdagen beviljade i september 2004, särskilda medel 
till en satsning inom psykiatri och socialtjänst för personer med psykisk sjukdom 
eller psykiska funktionshinder för vård, sysselsättning och boende. Projektet Ge-
met – Gemensam verksamhet för människor med psykisk ohälsa, är ett av de 
projekt som beviljades länsmedel för dessa ändamål. Bakom projektet står Karl-
stads kommuns arbetsmarknads- och socialförvaltning, avdelningen för social-
psykiatri, länsverksamhet psykiatri inom Landstinget i Värmland, Försäkringskas-
san och Arbetsförmedlingen. Syftet var att samverka kring gruppen unga perso-
ner mellan 18 - 40 år som besvärades av psykisk ohälsa eller psykiska funktions-
hinder och som stod utanför arbetsmarknaden och fick sin försörjning genom 
långvariga ersättningar från Försäkringskassan eller kommunens arbetsmarknads- 
och socialförvaltning. Det mer specifika syftet med studien är att få svar på fråge-
ställningen: Hur tänker personer med psykisk ohälsa om arbete?  
 
Det är en kvalitativ studie baserad på åtta öppna djupintervjuer med deltagare i 
projektet Gemet. Tillgänglighetsurval har använts och data har bearbetats med 
induktiv tematisk analys. I resultatet redovisas deltagarnas tankar som vägen till 
arbete i sex teman. Resultatet visar tydligt att det är för svårt att gå direkt från att 
vara långtidssjukskriven till att vara aktivt arbetssökande. Vägen till arbete består 
av många små steg som ska tas i en långsiktig process som involverar såväl per-
sonlig utveckling som social träning och arbetsträning. Deltagarna i projektet 
Gemet är på väg att hitta tillbaka till hälsa och ett sammanhang där man kan 
använda arbete som ett verktyg för välmående. Allt fler människor blir idag ut-
slagna från en arbetsmarknad som ställer allt högre krav på arbetstagaren.  Kanske 
dessa personer som är arbetslösa på grund av psykisk ohälsa kan bidra med riktigt 
viktig kunskap om hälsa och arbete som hela samhället behöver ta del av. 
 
Nyckelord: Hälsa, psykisk ohälsa, arbete, arbetsträning, projektet Gemet. 
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Bilaga 2 
 
Linda Nilsson & Petter Ölund. 
En kvalitativ studie av psykisk ohälsa och känsla av sammanhang. 
C-uppsats i social omsorgsvetenskap, Karlstads universitet, Fakulteten för 

samhälls- och livsvetenskaper. Avdelningen för sociala studier. 
2006. 
 
 
Sammanfattning 
Denna uppsats redovisar en kvalitativ studie baserad på intervjuer med deltagare 
i projektet Gemet som är ett socialpsykiatriskt samverkansprojekt mellan Karlstad 
kommun, Arbetsmarknads- och Socialförvaltningen, Länsverksamheten psykiatri, 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Projektets syfte är att finna någon 
form av egen försörjning för arbetslösa med psykisk ohälsa. Detta görs genom att 
deltagarna får möjlighet att arbetsträna, stödsamtal, personliga hjälpmedel och 
stöd i den sociala interaktionen.  Syftet med vår studie var att undersöka deltaga-
re på projektet Gemet och om deras ”känsla av sammanhang” har ökat under 
deras deltagande där. Förhoppningsvis ger studien användbar kunskap till projek-
tet Gemet och liknande verksamheter gällande KASAM kopplat till psykisk ohäl-
sa. Studien grundar sig på sex intervjuer och är en deduktiv studie som bearbetats 
genom tematisk analys. Antonovskys teori om människors väg till hälsa och be-
greppet KASAM, känsla av sammanhang, har utgjort vår teoretiska utgångspunkt. 
Vi har utgått ifrån hypotesen att Gemets verksamhet ger deltagarna en ökad käns-
la av sammanhang. Resultatet i studien ger stöd åt denna hypotes. Det vill säga 
att deltagarna får en högre KASAM genom sitt deltagande i Gemet.  
 

Nyckelord: KASAM, salutogen, miljöterapi, hälsa, projektet Gemet. 
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Bilaga 3 
 

Andreas Lindahl & Susanna Littorin 
Mål, problematik och vardag hos deltagarna i psykiatriprojektet Gemet. 
C-uppsats i psykologi, Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommu-

nikation och IT, Avdelningen för psykologi och rättsvetenskap. 
2007. 
 
 
Sammanfattning 

Psykiatriprojektet Gemet är ett samarbete mellan Karlstad kommuns ar-
betsmarknads- och socialförvaltning, länsverksamhet psykiatri inom Lands-
tinget i Värmland, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och syftar 
till att hjälpa långtidsarbetslösa människor 18 – 40 år med psykisk ohälsa 
ut i eller tillbaka till arbetslivet. Projektet Gemet erbjuder ett personligt 
stöd till deltagarna som behöver extra trygghet och hjälp innan de är till-
räckligt rustade för arbetsmarknaden och ett arbete.   
Syftet med denna uppsats är att beskriva en social kategori av människor i 
vårt samhälle som lider av psykisk ohälsa och långvarig arbetslöshet och 
som inte har fått tillräckligt stöd från samhället tidigare. Uppsatsen är kva-
litativ och baserad på samtliga deltagares journalanteckningar från psykiat-
riprojektet Gemet. Utifrån induktiv tematisk analys har vi försökt att be-
skriva deltagarnas mål med projektet Gemet samt deras problematik och 
vardag innan deltagarna börjat på projektet Gemet. Resultatet redovisas i 
nio olika teman som beskriver deras typiska livssituation i samhället samt 
deras mål och förväntningar på projektet Gemet.  
 
 
Nyckelord: Hälsa, arbetslöshet, psykisk ohälsa, arbetsträning 
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