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Abstrakt 
 

Syftet med denna uppföljning var att ta reda på vilka upplevelser som några tidigare deltagare 

har av ROS-projektet i Malung (ROS är en förkortning av FAROS), ett samarbetsprojekt 

mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Vi ville se om den hjälp deltagarna fått 

har påverkat hur deras liv ser ut idag, en tid efter projektet. Det finns många arbetslösa som är 

sjukskrivna och kan behöva extra hjälp för att komma vidare. För att förhindra att individerna 

”faller mellan stolarna” finns idag många olika samverkansprojekt, med olika samhällsaktörer 

inblandade. I de allra flesta fall står Arbetsförmedling och Försäkringskassa som 

huvudaktörer.  

   En kvalitativ metod har använts i form av en intervjustudie med sju individer som varit 

deltagare i ROS. Resultatet som vi fått fram pekar på att ett samverkansprojekt som detta är 

av stor betydelse för individerna. Det har gjort att deltagarna fått ett bättre självförtroende och 

lett till att de vågat pröva nya vägar för att komma ut i arbete igen. 

 
Nyckelord: samverkansprojekt, arbetslivsinriktad rehabilitering samt arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder.  

 

 

 

 

 

 



Abstract 
 
The aim of this study was to find out what experiences some of the previous participants have 

from the Malung ROS project, ROS is a shortening of FAROS, cooperation between the local 

employment service office and the social insurance office. We wanted to investigate if the 

help provided to the participants had any affect to their life some time after the end of the 

project. There are a lot of unemployed people who’s on the sick list and need some extra help 

to get back on track. To prevent people from getting left behind there are a number of 

cooperation projects involving several different social actors. In most cases the employment 

service office and the social insurance office are two of the main actors. 

   A qualitative method was put forward using an interview with seven persons who 

previously participated in the ROS project. The result clearly states that a cooperation project 

such as this is of great importance to the participants. It has showed to give the participants 

better self confidence and the courage to try out new ways to get back in employment again. 

 
Keyword: cooperation projects, vocational rehabilitation and labour market policy actio



Förord 
 

Vi vill framföra ett stort tack till alla som bidragit till att denna uppföljning blev 

möjlig att genomföra. 

Vi riktar ett stort tack till Eva på Arbetsförmedlingen, Yvonne på jobbkontakten 

och Stefan på Försäkringskassan som har försett oss med uppgifter och 

information och alltid ställt upp för att på bästa sätt hjälpa oss. 

Vi vill också tacka vår handledare Åsa Ahlgren för hennes snabba respons med 

värdefulla synpunkter som hjälpt oss mycket i vårt tänkande och skrivande. 

Sist men inte minst vill vi tacka er respondenter som har ställt upp på intervjuer, 

utan er medverkan hade uppföljningen inte varit möjlig att genomföra. 

 

Helen Brolin och Kerstin Larsson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag 

finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv 

när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag 

visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå det han 

förstår. Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mer. Vill jag 

ändå visa hur mycket jag kan beror det på att jag är fåfäng och högmodig och 

egentligen vill bli beundrad av den andre istället för att hjälpa honom. All äkta 

hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste 

jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska, utan att vilja tjäna. 

Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa någon. 

(Kirkegaard 1989-1902, bandXIII). 
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Ordlista/förklaringar 
 
Altruism - Motsatsen till egoism. Det handlar ytterst om att man vill göra något gott för en 
annan människa. 
 
Ams - Arbetsmarknads styrelsen. 
 
Coachning - Coachning är en metod för att skapa beteendeförändringar genom att sätta upp 
mål, arbeta systematiskt mot målet och lära av sina erfarenheter genom uppföljning1

 
Copingförmåga - Förmågan att kunna anpassa sig till stress och nya situationer. Att med 
positiva strategier ta sig an svåra uppgifter i livet.2

 
Empowerment - Har att gör med delaktighet; att dela visioner och mål, att dela förståelsen 
för hur saker och ting fungerar, att engagera sig, att utveckla sina potentialer och 
kompetenser.3

 
Finsam -  Finansiell samordning mellan två huvudmän, socialförsäkringen och hälso- och 
sjukvården. 
 
ICF - International Classification of Functioning, Disability and Health. 
 
Jobbkontakten - Jobbkontakten är detsamma som Datorteket, där personen får träna på 
grundläggande datakunskaper, göra jobbansökningar, skriva CV m.m.  
 
Locus of control - Motsvarar var individen förlägger möjligheten att göra något åt ett 
problem. Om personen anser sig ha möjlighet att själv göra något åt problemet talar man om 
intern locus of control, om möjligheten ligger utanför individen talar man om extern locus of 
control.4

 
RFV - Riksförsäkringsverket. 
 
Sassammetoden - Strukturerad arbetsmetodik för sjukfallutredning och samordnad 
rehabilitering. Används inom FK.  
 
Socsam - Finansiell samordning mellan tre huvudmän, socialförsäkringen, hälso- och 
sjukvården och kommunens socialtjänst. 
 
 

 
 
 

                                                 
1 Hilmarsson, H (2003) Samtalet med känslomässig intelligens s. 211 
2 Brattberg, G. (2002) Att möta långvarig smärta s. 30 & 142 
3 Sjöberg, M. (2002) Arbetsliv och funktionshinder s. 167 
4 Theorell, T. (2003) Psykosocial miljö och stress s.15 
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Bakgrund 
 
Det är många personer som är arbetslösa sjukskrivna i Sverige idag och som behöver extra 

hjälp för att komma tillbaka in i arbetslivet igen. Ansvaret för att dessa personer ska hitta en 

meningsfull sysselsättning ligger i de allra flesta fall hos Arbetsförmedlingen (AF) och hos 

Försäkringskassan (FK).   

   

 I en artikel i Dagens Nyheter (den 27/4-06) anser Tomas Eneroth, ordförande i 

socialförsäkringsutskottet, och Anders Karlsson, ordförande i arbetsmarknadsutskottet, att 

Ams och FK måste samarbeta bättre för att förhindra att sjuka inte ”faller mellan stolarna”. 

Då människor blir utan sin försörjning nu när FK stramat upp sina sjukskrivningsregler blir 

följden att människor är för friska för sjukpenning men för sjuka för att söka jobb - och i den 

sitsen återstår bara socialbidrag. Eneroth tror att problemet bottnar i de olika kulturer som 

råder inom myndigheterna. Därför anser han att när en person får sin sjukpenning indragen av 

FK måste det ske en överlämning till AF. Han föreslår då ett möte där alla inblandade 

tillsammans går igenom vilka möjligheter som finns. Karlsson säger att det måste bli ett slut 

på att enskilda kommer i kläm.5  

 

Socialdepartementet gick den 11 maj 2006 ut med ett pressmeddelande där regeringens 

budskap är kristallklart – nolltolerans för att individer ”hamnar mellan stolarna”. Regeringen 

gav FK i uppdrag i samråd med AF att senast den 30 maj säkerställa att sjukskrivna som ska 

återgå till att söka arbete, får det stöd och den hjälp som de har rätt till. Arbetslivsminister 

Hans Karlsson säger i pressmeddelandet att det är oacceptabelt att bristen i kontakten mellan 

FK och AF gör att den enskilde ”hamnar mellan stolarna”. 

 – ”Det är viktigt att rätten till sjukpenning prövas, men den som inte längre har rätt till 

ersättning från sjukförsäkringen ska få hjälp tillbaka till arbetslivet. Den som saknar 

arbetsgivare ska få stöd att gå vidare genom arbetsförmedlingen. Försäkringskassan och 

arbetsförmedlingen ska tillsammans med den enskilde, bereda övergången till arbete. Genom 

uppdraget vill regeringen säkerställa att gällande rutiner tillämpas av myndigheterna i varje 

enskilt ärende”, säger arbetslivsminister Hans Karlsson.6  

    

                                                 
5 Dagens nyheter 27/4-06 
6 Pressmeddelande 11 maj 2006 Socialdepartementet  
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En orsak till att det ser ut som det gör idag, beror till stor del på att rehabiliteringsansvaret 

ligger på den offentliga sektorn. Som innefattar landstingets hälso- och sjukvård, kommunens 

socialtjänst och statens Arbetsförmedling och Försäkringskassa. Vilka alla har sina mål och 

avgifter med egna kassor. Detta gör att det kan uppstå problem om vilken som ska ansvara för 

t.ex. någon speciell del i rehabiliteringen, när det i själva verket finns fler aktörer som kan 

utföra samma åtgärd. Det kan även uppstå problem med anledning av att landstingen inte har 

möjlighet att finansiera samverkan även om kommunerna i länen är intresserade. Några av 

dessa samverkansprojekt som finns är bland annat Finsam och Socsam7.  

     

Faros är ett samverkansprojekt som man jobbar efter i Dalarna, där AF och FK samarbetar. Vi 

tycker att samverkansprojekt som detta är mycket aktuellt i dagens läge, då många är 

sjukskrivna och inte kan återgå till sina tidigare arbeten. För att kunna tillgodose den enskilde 

individens behov av stöd och hjälp anser vi, att är det nödvändigt att flera myndigheter 

samarbetar. Dels för att förhindra rundgång mellan de olika aktörerna och att individer 

riskerar ”falla mellan stolarna” och dels för att det ska finns bra lösningar som hjälper dessa 

personer till sysselsättning igen.    

Faros-projektet 
 
Regeringen beslutade den 11 december 2003 (S2003/10132/SF) att ge AMS och RFV i 

uppdrag att inom ramen för den då pågående pilotverksamheten (Faros) pröva och utveckla en 

samordnad organisation för arbetslivsinriktad rehabilitering, för gruppen sjukskrivna med en 

anställning som de inte kunde återgå till. Pilotverksamhet startade i juni 2002 bedrevs i fem 

geografiska områden: Västra Frölunda, Norrköping, Västerås, Blekinge län samt 

Haparanda/Övertorneå. Pilotverksamheten gick under namnet Faros (Förnyad 

Arbetslivsinriktad Rehabilitering Organisation och Samordning)8   

    

Projektets syfte är att utveckla och förstärka samarbetsformerna mellan AF och FK. Man skall 

få en gemensam målbild där de två myndigheterna arbetar mot samma mål.9 Syftet är också 

att genomföra arbetet så effektivt som möjligt och att ge individen det bästa möjliga stöd 

genom hela rehabiliteringen samt att beslut ska tas utan onödiga avbrott eller väntetider.10  

    
                                                 
7 SOU 2000:78 
8 Faros uppföljning, Dnr 62632/2005 (Bilaga 5) 
9 Projektplan för samverkansprojekt Försäkringskassa – Arbetsförmedling ”Faros Dalamodellen” 2005 
10 Processtyrningsmodellen Faros  
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FK: s åtaganden i projektet är att göra urval av ärenden. Personerna som väljs ut skall vara 

medicinskt färdigbehandlade och skall kunna delta minst tio timmar per vecka i AF: s 

aktiviteter. Rehabiliteringsutredning enligt Sassam metoden skall vara gjord. 

AF: s åtagande är framtagande av handlingsplan, coachning och praktikplatser. Att hålla i 

avstämningsmöten och uppföljningar, i förekommande fall med FK. AF skall även närvara 

vid avstämningsmöten för personer som är anställda och som inte kan återgå till sin 

anställning. De skall även köpa aktiva rehabiliteringsinsatser.11

    

Projektets övergripande mål är att minska antalet sjukskrivningar hos arbetslösa och hos 

personer som inte kan återgå till ordinarie arbete samt att försöka hitta möjlighet till 

självförsörjning för individen istället för att de skall vara bidragsberoende. Målet är även att 

hitta snabbaste vägen till jobb för kunden.12 Erfarenheterna är goda, under tiden april 2003 till 

december 2005 har: 8 800 av 26 000 berörda personer i Sverige har hittills fått arbete eller 

påbörjat utbildning13.  

     

ROS-projektet 
 
Projektet har sedan juni 2003 även funnits i Dalarna. I Malung där vi gjort vår uppföljning har 

de valt att kalla projektet för ROS (Rehabilitering Och Samverkan).   Vid projektets början 

var målgruppen för projektet arbetslösa som uppbar hel eller delar av ersättning från FK samt 

arbetslösa personer med tidsbegränsad sjuk- och aktivitetsersättning. Personer som hade 

anställning och inte riskerade att bli arbetslösa var ej aktuella för projektet. Likaså personer 

som inte ansågs ha rätt till ersättning vare sig från AF eller från FK. För Dalarna var målet att 

30 % av de arbetslösa sjukskrivna i länet skulle återfå sin arbetsförmåga. Vilket innebar för 

Malungs del åtta stycken personer. Malung fick i uppdrag att arbeta aktivt med 22 arbetslösa 

sjukskrivna.14 Sammanlagt har det deltagit 50 personer i projektet i Malung, idag är det 20 

styckena som är inskrivna. Fördelningen mellan män och kvinnor har sett ungefär lika ut 

under åren, ca 72 % kvinnor och 28 % män.    

     

                                                 
11 Överenskommelse om samverkan mellan AF Malung/Vansbro och FK avseende insatser för arbetslösa 
sjukskrivna under 2006 Dnr:2014-102/06 
12 Rapport/sammanfattning av samverkansprojektet arbetslösa sjukskrivna 1 maj 2003 – 1 december 2003 i   
Malung. 
13http://www.fk.se/press/pressmed/pm2006/pm04_06/  
14 Rapport/sammanfattning av samverkansprojektet arbetslösa sjukskrivna 1 maj 2003 – 1 december 2003 i 
Malung. 
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Idag är projektet permanent och samverkan fortsätter inom samtliga kommuner i Dalarna 

under 2006. Dock har förutsättningarna och målgrupperna ändrats en del samt kommit att 

innefatta fler. 

Målgrupperna för samverkan år 2006 är:  

• Sjukskrivna arbetslösa (vilka idag uppgår till mellan 130-140 personer i 

Malung/Vansbro). De personer där resultat bedöms kunna uppnås inom 12 månader 

prioriteras.  

• Arbetslösa personer med tidsbegränsad sjuk- och aktivitetsersättning (SA). Personer under 

40 år, som fått sin sjukpenning utbytt mot sjuk- eller aktivitetsersättning prioriteras. 

• Anställda som behöver byta arbete på grund av ohälsa. Anställda vid mindre och 

medelstora arbetsgivare prioriteras. 

• Personer som inte längre har rätt till ersättning från sjukförsäkringen men som bedöms 

behöva arbetslivsinriktade insatser för att komma tillbaka till arbetslivet. 

Samverkan innefattar även nya sjukfall där personen gått mellan sjukskrivning och A-kassa 

de senaste åren. Här gäller att personen efter behovsanalys och eventuell arbetsprövning 

bedöms kunna övergå till att vara arbetssökande, alternativt gå vidare i samverkan. 

Samverkan innefattar även aktivt överlämnande/trepartsmöten med personer, som ska övergå 

från att vara sjukskrivna till att vara arbetssökande. Personerna som deltar i samverkan kan 

vara inskrivna högst ett år om det inte föreligger särskilda skäl, då kan tiden förlängas.15  

   

Sedan projektet blev permanent har, AF Malung slagits ihop med Vansbro och kallas numer 

för AF Malung/Vansbro. Det nya målet är att minst 40 % av länets arbetslösa sjukskrivna ska 

återfå sin arbetsförmåga. För Malung/Vansbro innebär det att 18 personer ska ha återfått 

arbetsförmåga och fått ett arbete eller återgått till studier. Totalt antal deltagare för 2006 skall 

vara 45 personer, varav 22 sjukskrivna arbetslösa, 11 arbetslösa med SA (sjuk och 

aktivitetsersättning), 8 anställda som skall byta arbete och 4 med aktivitetsersättning.16

       

Under kursen, Tillämpade studier 10 poäng i programmet Rehabiliteringsvetenskap vid 

Mittuniversitetet, gjorde vi båda vår praktik inom AF, en av oss i Malung/Vansbro och en i 

Falun. Där väcktes vårt intresse för detta samverkansprojekt och vi har nu fått i uppdrag av 

AF Malung/Vansbro och FK, att göra en uppföljning av ROS-projektet. Vi vill med denna 
                                                 
15 Överenskommelse om samverkan mellan AF Malung/Vansbro och FK avseende insatser för arbetslösa 
sjukskrivna under 2006 Dnr:2014-102/06 
16 Överenskommelse om samverkan mellan AF Malung/Vansbro och FK avseende insatser för arbetslösa 
sjukskrivna under 2006 Dnr:2014-102/06 
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uppföljning se om projektet varit till någon hjälp för de personer som varit inskrivna. Vad har 

hänt med dem efter det att projekttiden tagit slut, har de återgått till arbete, studier eller till 

fortsatt sjukskrivning är frågor som är intressanta att få svar på. Intressant är då om projektet 

hjälpt dem till detta. AF Malung/Vansbro och FK vill med denna uppföljning även få svar på 

om deras arbete är tillräckligt, samt få en uppfattning om de bör utveckla åtgärderna för att i 

fortsättningen bättre kunna tillmötesgå deltagarnas förväntningar och mål.  

    

Inom ROS-projektet är ”deltagare” den gemensamma benämningen på de individer som 

deltagit. I denna uppföljning väljer även vi att använda oss utav ordet deltagare.  

 

Syfte 
 
Syftet med denna uppsats var att ta reda på vilka upplevelser några tidigare deltagare har av 

ROS-projektet.  

Avgränsningar 
 
Studien avser endast att titta på ROS- projektet i Malung. Vi kommer inte att jämföra 

resultatet med något annat projekt eller annan kommun. Vi avser heller inte att göra någon 

jämförelse mellan män och kvinnor.  

Frågeställningar 

• Hur upplever du den hjälp du fått av ROS projektet?  

• Hur ser din situation ut idag efter projektet?   

• Har ROS projektet påverkat hur din situation ser ut idag? 

Tidigare forskning 
 
Det finns ingen tidigare forskning på deltagarnas upplevelse av ROS-projektet. Däremot har 

det gjorts några undersökningar gällande hela Faros, där den sista är gjord 2005. Där kan vi se 

att de flesta av deltagarna är nöjda med den coachning de fått. Men det är även många som 

anser att de behövt mer stöttning. Några ansåg också att projekttiden var för kort för att de 

skulle kunna gå vidare till fasen, att söka praktikplats. Sammanfattningsvis så har ändå 
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programmet varit till stor hjälp och stöttning och många av deltagarna anser att de blivit 

hjälpta av den stöttning som getts.17

 

I rapporten ”Rehabilitering i samverkan – slutrapport”, ett utdrag ur Stockholmsprojektet, har 

vi kunnat se att deltagarna är övervägande positiva till att ha fått delta i ett samverkansprojekt. 

Något som upplevs som positivt är att man som individ inte har behövt springa runt till alla 

myndigheter, utan man har haft gemensamma möten där alla inblandade har deltagit och fått 

samma information.18

 
 

Metod  

Metodval 
 
Uppföljningens utgångspunkt bygger på en kvalitativ metod och består av intervjuer med sju 

personer som deltagit i ROS-projektet i Malung. Vår undersökningsmetod har ett induktivt 

tänkande vilket innebär att den bygger på empirisk data, d.v.s. att vi närmat oss 

respondenternas verklighet. 

    

Då uppföljningen riktar sitt intresse för hur deltagarna upplevt projektet har vi valt det 

kvalitativa synsättet, där man i stället för att fråga hur en objektiv verklighet ser ut, ställer 

frågan hur individen tolkar och formar sin verklighet. Den kvalitativa intervjun är en metod 

för att undersöka, upptäcka, förstå, lista ut strukturen eller egenskapen hos någonting.19 

Resultaten grundar sig på ett litet antal individer och ett stort antal variabler. Vilket gör att 

resultatet går på djupet och gäller i specifika miljöer, förhållanden och tillfällen20.  

  

Vi är medvetna om att resultatet från denna uppföljning inte kan generaliseras då vi inte tittat 

på hela populationen, utan enbart tittat på några deltagares subjektiva upplevelser av ROS-

projektet.  

 
 

                                                 
17 Farosuppföljning 2005 (sid. 23-24). Dnr 62632/2005 (Bilaga 5) 
18 Utdrag ur Rapporten Utvärdering av Stockholmsprojektet: 2000 
19 Svensson, P-G. & Starrin, B. (1996) Kvalitativa studier i teori och praktik s.53 
20 Olsson, H. & Sörensen, S. Forskningsprocessen s. 14 
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Urval  
 
Då sekretessen21 gör att vi ej får delges de namn som varit med i projektet har vår 

kontaktperson på AF Malung/Vansbro tagit ut ett antal personer. Dessa personer ska ha varit 

med någon gång under projekttiden juni 2003 till och med december 2005 och inte delta 

längre. Namnlistan förmedlade hon vidare till en kontaktperson på Jobbkontakten som i sin 

tur slumpmässigt tog fram nio personer (sex kvinnor och tre män).  

      

Vid urvalet av respondenter har Jobbkontaktens kontaktperson ringt till de presumtiva 

respondenterna och frågat om de kunde tänka sig att delta i denna intervju. De personer som 

fanns med på listan men ej bodde kvar i Malung har medvetet inte kontaktats. Några av de 

personer som tillfrågats hade svarat nej direkt och andra hade inte svarat när de blev 

uppringda, vid sådana tillfällen har kontaktpersonen bara fortsatt med något annat namn på 

listan. Annars har inget annat styrt valet av personer som kontaktats.  

   

Vår ambition inför detta arbete var att vi skulle få tillgång till femton namn där vi 

slumpmässigt skulle välja ut åtta personer. Detta för att varken AF: s personal eller 

Jobbkontaktens kontaktperson skulle veta vem som blev intervjuade samt för att förhindra att 

urvalet inte skulle bli alltför styrt. Med anledning av vissa omständigheter som vi inte kunde 

råda över fick vi tillgång till nio namn. Då vårt mål var att intervjua åtta personer kunde vi ej 

göra något urval från dessa nio namn och därav så vet kontaktpersonen vilka som kontaktats.  

Med detta tillvägagångssätt kan vi inte hävda att urvalet är helt slumpmässigt gjort och att det 

ej heller är styrt.   

Bortfall 
Av de nio personer som kontaktades valde en person att hoppa av direkt, på grund av 

personliga skäl. Vi fick lov att tacka nej till en person då vi ej hittade någon gemensam tid för 

intervju inom den tidsram som vi hade till förfogande. Därmed bygger denna uppföljning på 

sju interjuver. 

Datainsamling 
 
Samtliga sju respondenter fick först ett brev där vi informerade om vilka vi var, syftet med 

intervjun samt att deltagandet var frivilligt etc. (se bilaga 1).  Efter några dagar ringde vi upp 

                                                 
21 Personuppgiftslagen SFS (2003:466) och Sekretesslagen (1980:100) 
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och bestämde tid och plats för intervjun. Om respondenterna inte hade egna önskemål om vart 

intervjun skulle äga rum, hade vi tillgång till ett rum på Resurscentrum i Malung, där de flesta 

intervjuerna genomfördes.    

    

Vi har under intervjuerna använt oss av en halvstrukturerad intervjuguide (se bilaga 2) som 

omfattade teman som skulle tas upp samt förslag till relevanta frågor. En halvstrukturerad 

intervjuguide ger också möjlighet till att göra förändringar vad gäller frågornas form och 

ordningsföljd om så krävs.22 Några frågor tillkom även under intervjuns gång. Temana har vi 

formulerat själva med utgångspunkt från vad AF och FK:s intresse var att få svar på.  

 

Varje intervju har tagit ungefär 30 minuter. Samtliga respondenter tillfrågades om vi fick 

använda oss av bandspelare under intervjun. I de fall då respondenten avböjt från 

bandupptagning har en utav oss intervjuat och den andra antecknat. Även då bandspelare 

användes förde vi minnesanteckningar i syfte att minnas helhetsintrycket av intervjuerna samt 

belysa det som vi ansåg var av vikt. Vid intervjuns slut stämde vi av med respondenten så att 

vi hade uppfattat allt korrekt. Vi bad även om samtycke om att i vår uppföljning få använda 

oss utav citat som personen sagt under intervjun.  

Analys 
 
Direkt efter varje intervju har vi tillsammans gått igenom den och gemensamt reflekterat över 

vilka ord som återkom samt hur vi upplevde just den intervjun. När vi sedan kom hem 

renskrev vi minnesanteckningarna och lyssnade på bandupptagningarna. När vi slutligen gjort 

alla intervjuer gjorde vi en analytisk induktion, vilket innebär att vi analyserade datamaterialet 

först när alla intervjuer var klara. Vi har använt oss av de frågeområden som vi haft och 

utifrån dem satt in de svar vi fått under varje område och även tittat efter begrepp som 

återkommit i intervjuerna. Därefter har vi skapat kategorier, utifrån våra frågeställningar. 

Materialet har vi sedan analyserat efter hermeneutiskt tänkande/spiral. Vilket gjort att vi först 

läst texten som en helhet, därefter har vi tolkat de olika kategorierna och slutligen har vi 

återigen gjort en helhetstolking utifrån de olika kategorierna.23 Enligt den hermeneutiska 

                                                 
22 Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun  
23 Repstad, P sid. 104 (1999) 
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spiralen ökar förståelsen när textdelar relateras till hela texten24, för att förstå en del måste 

man ha tillgång till helheten25. 

Etiska aspekter 
 
Alla respondenter har informerats utförligt i ett brev om studiens syfte samt om själva 

intervjuns upplägg Det har där framgått att deras medverkan sker på frivillig basis och att 

deras identitet samt svar kommer att behandlas konfidentiellt. Anonymiteten sker genom att 

de kommer att vara avidentifierade i den slutgiltiga uppsatsen. AF, FK och Jobbkontakten 

kommer ej att få tillgång till vårt material samt att allt kommer att förstöras när uppsatsen är 

klar. Respondenterna har informerats om att vi ej kommer att ställa några frågor om deras 

anamnes (sjukdomshistoria) eller bakgrund, utan fokus kommer att vara på deras upplevelser 

av ROS-projektet. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Svensson & Starrin 
25 Olsson & Sörensen. S.102 
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Resultat  
Informationen om ROS-projektet hade flera respondenter fått av FK: s handläggare, antingen 

muntligt eller genom brev. Någon respondent hade även varit på ett gemensamt möte med 

FK, AF och Yvonne på Jobbkontakten. Delaktigheten i projektet varierade mellan allt från sex 

månader upp till ett år. 

    

Nedan presenteras respondenternas egna synpunkter med utgångspunkt från de frågeområden 

som uppföljningen ämnar ge svar på.  

Förväntningar 
 
Vilka var respondenternas förväntningar på projektet?  

Respondenternas förväntningar på projektet var blandade. Dels var det de som inte hade några 

alls och dels de som hoppades på att det skulle leda till arbete.  

 
”Hade inga förväntningar på projektet. Skeptisk till om det verkligen skulle 
kunna leda till något jobb.” 
 
”Förväntningarna var att få ett jobb.” 

 

En respondent hade förväntningar att få prova på olika saker. En annan förväntning var att få 

möjlighet att hitta en annan lämplig sysselsättning än den som respondenten haft innan 

sjukskrivningen/långtidsarbetslösheten. 

 
”Såg projektet mer som ett verktyg att kunna fortsätta dit jag ville.” 

Stöd  
 
Vad ansåg respondenterna om stödet det fått i projektet?  

De flesta respondenter ansåg att de fått ett enormt stöd och peppning genom ROS. Flera 

respondenter har känt att det alltid funnits någon att vända sig till när det uppstått problem, 

vilket har upplevts som väldigt positivt och tryggt. Många av respondenterna upplevde att det 

var tack vare det stora stödet och framförallt peppningen de fick som frambringade deras 

självförtroende. 

 

”Haft turen att ha träffat rätt människor runt omkring mig hela tiden som har 
stöttat mig” 
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”Har fått bättre självförtroende och peppning hela tiden. Fått mycket stöttning.” 
 
”Fick mycket peppning” 
 
”Projektet var ett stöd för mig då” 

 
När respondenterna kom med egna idéer, som t.ex. förslag på praktikplatser eller kurser, 

upplevde några av dem inga hinder utan de fick det stöd som behövdes för att genomföra 

dem. Men det har även funnits stunder då stödet och förståelsen inte riktigt motsvarat behoven 

hos respondenterna.  

 
 ”Fick inte det stödet som jag förväntat mig” 

 

Flera respondenter kände sig osäkra på vad de klarade av efter en längre tids frånvaro från 

arbetsmarkanden. Då kändes det tryggt att dels veta vem de skulle vända sig till och dels att 

de kände att det kunde ta det i sin egen takt. Flera respondenter tyckte det var skönt att slippa 

ta kontakt med så många olika aktörer som de vanligtvis måste göra när de är sjukskrivna och 

arbetslösa.  

 
”All kontakt som skall tas med olika aktörer är väldigt jobbig.”  
 
”Det blir ju så att när man varit borta länge, och man känner liksom att man 
inte klarar av vad som helst.”  
 

Upplevelsen (av delaktigheten) 
 
Hur var respondenternas allmänna upplevelse var av att få vara med i projektet?  

Även om det, från några respondenter, fanns en viss negativ inställning och tveksamhet för 

projektet i början ändrades det med tiden till att bli positivt. Att saker och ting fick ta den tid 

det tog. Det var en viktig del i rehabiliteringen att respondenterna kände att de fick ta det i sin 

egen takt.  

 
”Att få ta det i sin egen takt.”  
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De respondenter som inte var bosatta i Malung kunde uppleva att de inte kände sig riktigt 

delaktiga i projektet. Då resan till Malung var för lång för att de skulle orka åka, missade de 

många kurser och aktiviteter som de annars skulle ha deltagit i.  

 
”Mycket var upp till mig själv på ett positivt sätt. Jag var med i projektet men 

var ändå ensam” 

 

Ovissheten om hur lång tid respondenterna skulle delta i projektet samt vad som förväntades 

av dem under projekttiden kunde upplevas som stressigt. Någon respondent utryckte att det 

hade varit skönare om tiden hade varit förutbestämd.  

 
”Ovissheten jobbig om hur länge jag skulle få vara med i projektet.” 
 

De flesta respondenter kände sig aldrig utlämnade när de var delaktiga i projektet. Något som 

kändes bra för respondenterna var att de upplevde att de kunde föra en dialog med de 

ansvariga. Det fanns även respondenter som inte upplevde det som något projekt i sig. 

 
”Motivationen är viktig när man är delaktig i ett sånt här projekt.” 

”Tryggare när jag var med i projektet” 
 
”Jag blev tagen på allvar” 

Betydelse 
 
Vad har då ROS-projektet betytt för respondenterna?  

Det som de flesta respondenter var överens om, som en stor betydelse, var att projektet lett till 

arbete.  Att deras liv inte sett ut som de gör idag om de inte fått vara med i ROS. De hade 

mycket att tacka projektet för. Några respondenter upplevde att deras självkänsla har blivit 

bättre.  

 
”Att jag har fått ordning på mitt liv.” 

”Hade inte befunnit mig där jag är idag utan projektet.” 

”Projektet HAR betytt jättemycket, det har det absolut gjort.” 
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Att ha en handläggare som lyssnar på dem var av stor betydelse. Respondenterna kände sig 

mera sedd av handläggarna.  

 
”Skönt att få EN handläggare som fixade allt och som stod på min sida” 

”Att ha en handläggare som lyssnar på mig. Kände mig mera sedd av 
handläggarna på AF och FK. Blev tagen på allvar.”  
 

                     ”Jag har fått självförtroende.” 

 
 

Positivt 
 
Faktorer som respondenterna upplevde som positivt med projektet.  

Respondenterna är överens om att stödet och peppningen har varit det bästa. De anser att 

handläggarna/ledarna varit jätteduktiga. Att de som deltagare inte alltid själv har behövt 

komma till gemensamma möten utan handläggarna/ledarna har kommit på besök till 

arbetsplatser upplevdes som mycket positivt. Att respondenterna haft tillgång och möjlighet 

att få gå och träna på gymmet och gå på vattengympa har varit bra.  Att det fanns möjlighet 

för respondenterna ha möten med all parter samtidigt. Det upplevdes också som väldigt 

positivt att respondenterna hade människor runt om kring sig, vilket skapade en enorm 

trygghet. 

 
”Helt suveränt!” 

”Stor eloge till Stefan och Eva.” 

Negativt 
 
Faktorer som respondenterna upplevde som negativt med projektet.  

Ovissheten om hur länge respondenten skulle vara med i projektet var jobbig. Att egna förslag 

inte alltid togs på allvar eftersom allt respondenten gjorde helst skulle leda till arbete. Ibland 

upplevdes det att handläggare/ledare inte förstod att det kan ta olika lång tid för en person att 

göra framsteg. Medan en annan respondent ansåg att det tog för lång tid innan den fick arbete. 

Avståndet var negativt, då det gjorde att det var svårt att kunna vara med på föreläsningar 

eller kurser. Då gruppen var blandad med övriga i jobbkontakten var det svårt att veta vilka 

som var med i själva projektet.  
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Hur ser din situation ut idag efter projektet 

Av de sju respondenterna har sex någon form av anställning och en väntar på besked om 

arbete. De som har arbete gör allt från 50 % till nästan full tid, resterande tid, uppbär några 

sjukersättningar eller sjukpension.  

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 
 
För att få svar på vilka upplevelser några tidigare deltagare har av ROS-projektet valde vi att 

arbeta med en kvalitativ intervjuundersökning. Vi såg fördelen med intervjuer jämfört med 

enkäter då den personliga närvaron betyder att man kan underlätta förståelsen av vissa frågor, 

att man kan reda ut missförstånd och att svaren kan fördjupas.26

    

Nackdelen med intervjuer är att intervjuarens personlighet och arbetssätt kan påverka 

intervjuresultatet. De gäller att det blir en bra kontakt mellan intervjuaren och respondenten. 

Det kan vara stor risk att man som intervjuare bli för försiktig. Vilket kan göra det svårt att 

upprätthålla den nödvändiga distansen. Dock får inte distansen å andra sidan bli för tydlig och 

markerad, vilket kan skapa problem med att få svar på det intervjuaren har tänkt få svar på.27  

 

Vi är nöjda med vårt val av metod men med facit i hand kunde fördelningen av 

respondenterna ha blivit annorlunda. Vår tanke med det ursprungliga tillvägagångssättet var 

dels att förhindra att handläggarna själva skulle välja ut presumtiva respondenter som de 

visste tyckte bra om projektet, vilket skulle styra vårt resultat. Dels för att förhindra att 

handläggarna skulle känna igen citaten som vi skrev. Då nu handledaren på Jobbkontakten vet 

vilka de utvalda respondenter är samt väl känner dessa kan handledaren mycket väl veta vilket 

citat som kommer från vem. Detta tillvägagångssätt som nu blev har förvisso inte påverkat 

vårt syfte med studien.  

 
 

                                                 
26 Halvorsen, K. s 89 
27 Svenson & Starrin s. 73 
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Resultatdiskussion 
 
Att samverkansprojekt liknande ROS är av värde för individen kan vi med stor säkerhet säga 

efter de intervjuer som vi gjort och efter att vi tittat på liknande projekt, som bland annat 

”Rehabilitering i samverkan – slutrapport”28. Där vi också kan se att deltagarna är 

övervägande positiva till att ha fått delta i ett samverkansprojekt. 

Förväntningar   
Vi tror att individens inställning samt dennes motivation till själva deltagandet i projektet har 

stor betydelse för resultatet. Vilket vi även ansåg framgick tydligt från respondenterna. Går 

individen in i ett samverkansprojekt med egen fri vilja blir resultatet troligen också bättre, mot 

om individen tvingas in i något som den inte riktigt tror på själv. Vi finner även stöd i vårt 

resonemang hos Kerstin Ekberg, professor i arbetslivsinriktad rehabilitering, som skriver att 

framgångsrik rehabilitering bygger oftast på att individen själv skall känna sig motiverad till 

att ”bli rehabiliterad” och med det, återgå till arbete. Men Ekberg betonar att vara motiverad 

till att återgå i arbete innebär inte alltid att man även är motiverad till att delta i den 

rehabiliteringsaktivitet man blir föreslagen.29  Vi tror även att förväntningarna och 

förhoppningarna på det nya avgör hur individen kommer att lyckas. Daniel Goleman30 skriver 

i sin bok ”Känslans intelligens” om psykologen C.R Snyder vid Universtiy of Kansas som 

fann att:  

”Människor med höga förhoppningar har vissa drag gemensamt: de har 
förmågan att motivera sig själva, de känner att de kan uppnå det de strävar efter 
och de har förmågan att dela upp överväldigande uppgifter i mindre och 
hanterliga bitar. Om man har höga förhoppningar ger man inte lika lätt efter 
för orostankar som tränger sig på, och man reagerar inte med fatalism (ödestro) 
eller depression när man ställs inför svåra utmaningar eller råkar ut för 
motgångar”.  

 

Men vi vill poängtera att vi anser att det är viktigt att förväntningarna är realistiska och 

genomförbara när man går in i ett sådant här projekt. Vi menar även att det är mycket upp till 

individen själv, med projektets hjälp får de tillgång till det verktyg som behövs, men det är 

endast individen själv som kan göra jobbet. Handläggarna kan ge rätt stöd och de rätta 

verktygen, men de kan inte göra jobbet åt dem. Därför är det av vikt att individen känner sig 

motiverad och att idén blir förankrad hos individen själv. Burell, G. & Lindahl, B.31 skriver 

                                                 
28 Utdrag ur Rapporten Utvärdering av Stockholmsprojektet: 2000 
29 Ekberg, K. (2000). Arbetslivsinriktad rehabilitering – synsätt och utvecklingsbehov. 
30 Goleman, D. (2005) Känslans intelligens 
31 Orht-Gomér, K & Perski, A. (red) (1999) Preventiv medicin i teori och praktik 
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att en individ som är medveten om att han eller hon har ett problem och som gjort ansatser till 

förändringar och verkligen försökt göra något åt problemet har mer nytta av åtgärder som 

stödjer och ger kunskap i att förändra sitt beteende. Individer som uppfattar att de själva kan 

påverka sin vardag anses ha bättre förmåga till intern locus of control medan personer som har 

hög extern locus of control anser att utomstående krafter så som tur och öde påverkar mer.32            

Patrick Millet tar upp i sin avhandling betydelse av individens egna krafter för en lyckad 

rehabilitering. Millet skriver bl.a. om Tseng (1970) som upptäckte att under en 

arbetslivsinriktad rehabiliterings process, förekom olikheter mellan personer med extern och 

personer med intern orientering. Detta gäller främst inom områden som självförtroende, 

pålitlighet, stresstålighet, kompetens och behov att nå framgång. Allt detta är viktigt för 

resultatet vid arbetslivsinriktad rehabilitering. Dessa upptäckter indikerar tydligt att locus of 

control har ett nära samband med rehabilitering.33  

    

Kerstin Ekberg skriver även i sin artikel ”Arbetslivsinriktad rehabilitering” att många studier 

har visat att individens självförtroende, copingförmåga, känsla av sammanhang, tillgång till 

socialt stöd och kompetens och förmåga att känna empati är betydelsefullt för dennes hälsa 

och livskvalitet. Därför anser Ekberg att en framgångsrik rehabiliteringsprocess skall inriktas 

på att utveckla dessa inre resurser hos varje individ snarare än att hämma dem. Dessa inre 

resurser är nära relaterade till ”empowerment” som handlar om att möjliggöra så att individen 

kan utveckla sin egen förmåga att bemästra sin livssituation. Processen utgår från varje 

individs önskemål, för att öka dennes motivation att på ett bra sätt kunna ta ansvar för sitt liv 

och hälsa34.  

Stöd 
Gunilla Brattberg skriver i sin bok ”Smärta” om hur betydelsefull den mänskliga kontakten är 

för patienten. De förväntar sig en medmänniska som lyssnar, förstår, bryr sig om samt tar en 

på allvar. Patienten vill bli sedd och accepterad som en människa, inte bara som en i 

mängden. De vill bli bemötta med respekt och känna att de ser till varje individs speciella 

behov. Precis som Brattberg skriver märkte vi tydligt hur viktigt det var för respondenterna att 

de kände att någon ”brydde sig om”. Även vetskapen om att de hade ett kontaktnät runt 

omkring sig, förstår vi, har varit en väldigt viktig komponent i deltagarnas upplevelse av stöd. 
                                                 
32 Muhonen, T & Torkelson, E. (2004). Work locis of control an its relationskhip to health and job satisfaction 
from a gender perspetive (texten fritt översatt) 
33 Millet, P. (2002) Locus of control and its relation to the success of vaocational rehabilitation.(texten fritt 
översatt) 
34 Medin, J & Alexanderson, K. (2000) Hälsa och hälsofrämjande s. 83 
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Här ser vi återigen tydligt hur viktigt det är att jobba med ett individperspektiv. Att 

handläggarna utgår från varje individs förmåga och finner dem där de är just då. Många av 

respondenterna påpekade hur skönt det var att bli sedd och att handläggarna utgick från deras 

behov.  Vilket vi tror är en viktig bit för att det skall bli en lyckad rehabilitering. Detta tror vi 

till stor del har att göra med vilken etik och moral som handläggaren/ledaren har. Både på AF 

och FK har man en gemensam värdegrund för hur individerna skall bemötas. Arbetet skall 

präglas av ett professionellt arbetssätt. Vilket innebär en gemensam inställning om alla 

människors lika värde och respekten för olikheter i tankesätt och vanor.35 Här kan regeln 

förankras i diskursetiken, där den grundläggande principen är att alla människor är likvärdiga. 

Henriksen & Vetlesen skriver i sin bok ”Etik i arbete med människor” att för yrkesetiken är 

diskursetiken betydelsefull eftersom den visar hur vi i praktiken kan utöva grundläggande 

moraliska skyldigheter rättvisa, likvärdighet, ärlighet och solidaritet. Den skapar en 

gemensam grund för människor som står inför ett problem.36 Samtidigt är det viktigt, anser vi, 

att man inte glömmer bort att professionaliteten bör präglas av altruism. Som Håkan Jenner 

skriver i sin bok ”Nytta och etik i det sociala arbetet”: 

”Professionalism och altruism måste gå hand i hand Professionalism utan 
altruism riskerar att slå över i känslokyla och överdriven distans. Altruism utan 
professionalism riskerar att slå över i ett överengageman som kan bli 
förtryckande.”37

 

Vi tror att det många gånger är lätt att man som handläggare glömmer bort att bakom varje 

människa finns det en individ som har olika behov, som bär på en egen ryggsäck med olika 

erfarenheter. Kanske är det lätt hänt att man får förutfattade meningar efter att ha jobbat några 

år, men vår förhoppning är att det inte är så. Men vad vi har kunnat förstå på respondenternas 

upplevelser ser handläggarna till individens bästa och jobbar på ett professionellt sätt och de 

ser människovärdet i varje deltagare.  

    

Att vara accepterad för den man är har vi också kunnat läsa om i ICF. Där benämns detta som 

informell tillhörighet, vilket innebär att individen känner att denne tillhör något och upplever 

sig som accepterad. Individen känner delaktighet i det som sägs och görs. Detta leder till att 

även individens självbestämmande och autonomi stärks. Motsatsen kallas formell tillhörighet, 

                                                 
35 Styrdokument ”Arbetsförmedlingen i Sverige” Version 2,0 oktober 2003 
36 Henrikse, J-O. & Vetlesen, A. J. (2001) Etik i arbete med människor 
37 Jenner, H. (1995) Nytta och etik i det sociala arbetet s.75 
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när individen inte känner att denne själv har något att säga till om, utan det är någon högre 

auktoritet som bestämmer över ens liv.38   

    

Efter att fått tagit del av respondenternas åsikter blev vi medvetna om att det kan vara tufft att 

efter en längre tids frånvaro från arbetsmarkanden försöka hitta en väg tillbaka. Då betyder 

det mycket för individen att ha människor runt omkring sig som de finner förtroende för samt, 

som kan ge det stöd som individen efterfrågar. Många gånger kan det vara en annan hjälp som 

deltagarna behöver som ej handläggarna har kompetens för. Då kan en psykolog vara till stor 

hjälp, för att lyssna in vad individen verkligen vill och säger. Sedan hösten 2005 finns det 

numer en psykolog knuten till ROS. Syftet är att klargöra arbetes förutsättningar för 

individen. Psykologen erbjuder fördjupade samtal, gör bedömningar, utredningar och 

utlåtanden, på uppdrag av AF. Genom detta kan psykologen avgöra om det är lämpligt för 

individen att fortsätta deltagande i ROS eller rekommendera annan adekvat behandling. 

Rekommendationer om längre terapeutisk behandling, vilket då sker i samarbete med Öppen 

vårds psykiatrin i kommunen, kan också komma i fråga39. Detta är som vi tycker en bra insats 

som gjorts, för i och med detta så kan problem fångas upp i tid innan det har hunnit gå för 

långt och individen kan fortsätta sitt deltagande i ROS och slippa gå sjukskriven. 

 

Vi fick även förståelse för hur påfrestande det kan vara att behöva ta kontakt med olika 

aktörer samt öppna sig för så många olika människor. Det tar även mycket tid och ork i 

anspråk att dels försöka få tag i alla aktörer och dels sitta i olika möten. Att det då finns 

samverkansprojekt som gör att individen inte själv behöver ta kontakt med de olika 

myndigheterna utan har gemensamma möten med alla aktörer tillsammans är, tror vi, ett 

vinnande koncept. Det är inte bara en enorm fördel för individen, som slipper springa runt och 

upprepa sin anamnes flera gånger. Det innebär också fördelar för aktörerna, som inte behöver 

kontakta de andra aktörerna för att höra vad de tycker. Då alla är med och tar del av saker som 

sägs och beslutas, vilket underlättar för alla deltagande parter och man undviker att det 

uppstår onödiga missförstånd. Vilket vi också har kunnat läsa i ”Rehabilitering i samverkan – 

slutrapport”40 där både aktörerna och deltagarna var positiv till gemensamma träffar. Vi 

anser därför att detta sätt att arbeta på bör vara tidsbesparande för alla parter.  

                                                 
38 Gustavsson, A (red.) Delaktighetens språk 2004 (sid. 70-71) 
39 Uppgifter enl. telefon samtal med E Tranberg AF. Malung 22/5-06 
40 Utdrag ur Rapporten Utvärdering av Stockholmsprojektet: 2000 
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Upplevelser/betydelse 
Förutom stödet som var en viktig komponent, så upplevde många av respondenterna en enorm 

trygghet som deltagare i ROS-projektet. Vi förstod på respondenterna att det var otroligt 

viktigt att de äntligen blev tagna på allvar samt att de fick ta det i sin egen takt. Detta är något 

som vi tror är oerhört viktigt i samarbetsprojekt.  Att handläggarna ser till individens behov 

och förstår vilka människor som behöver knuffas på och vilka som behöver någon som 

bromsar dem lite. Det är en viktig kompetens som handläggarna bör besitta när det arbetar 

med rehabilitering att ha förmågan att kunna hitta individuella lösningar utifrån varje 

deltagares förutsättningar och behov. Vi kan tänka oss att det, många gånger, är en fin gräns 

att veta vem som bör knuffas på och vem som behövs bromsas. Likaså att se och förstå vilka 

av respondenterna som behöver mer tid på sig än andra.  

 

Vi fick även under intervjuernas gång uppleva hur flera av respondenterna hade ändrat sin 

inställning till bl.a. Samhall och kommunens Arbetsmarknadsenhet. Från att ha varit ställen 

som de aldrig skulle ha kunnat tänka sig att sätta sin fot på. Då man har haft negativa tankar 

och förutfattade meningar om dessa arbetsplatser har de ändrat sig till att bli helt acceptabla 

och som varit till god hjälp för dem. Detta visar hur viktigt det är att våga pröva nya vägar och 

att inte låta förutfattade meningar styra. Denna attitydförändring hade även upplevts av några 

respondenter då det gällde enstaka kurser som erbjudits, eller föreläsningar man varit på i 

samband med ROS-projektet.  De respondenter som varit långtidsarbetslösa/sjukskrivna, 

innan de gick med i projektet, har många gånger blivit erbjudna ett otal kurser som många 

gånger upplevts som meningslösa och inte lett till något för individen. Därav var inställningen 

till ännu några nya kurser negativ. Men efterhand visade det sig att kurserna var intressanta 

och ändå gav något.  

Positivt 
Något som en av deltagarna sa var; ”Det är bra att det finns någon deltagare i varje grupp 

som har drivkraft och som kan hjälpa till att stötta andra som inte har samma drivkraft”. Om 

detta har vi även kunnat läsa i ”Ett liv som andra”. Att positiva sidor från någon deltagare kan 

smitta av sig till andra i gruppen som kanske inte är lika motiverade och som kanske inte 

kommit lika långt i sin process och att gemenskap skapar styrka41. Vi tror också att det är 

viktigt att individer som går in i samverkan får möjlighet att träffa varandra och utbyta tankar 

och erfarenheter. Finns det då någon i gruppen som är peppad och entusiastisk så kan det lätt 

                                                 
41 Brusén, P & Hydén L-C (2000) Ett liv som andra s. 81 
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smitta av sig till de övriga, att även våga pröva nya vägar eller saker. Det är något som vi tror 

kan stärka en individ minst lika bra som en bra kontakt med handläggare/ledare.   

Negativt 
Det som uppfattades som negativt med projektet var att någon respondent kände att det ej 

fanns tillräckligt med tid till att vänta in deltagarna.  Tiden i samverkansprojektet är begränsad 

till ett år, om inte särskilda skäl föreligger, så kan det förlängas. Detta kan vara en stressande 

faktor för deltagarna att veta att på ett år måste de lyckas. Vi tror att för vissa individer så är 

denna stress en drivande faktor, som en utmaning, medan andra blockeras  

Forskning har visat på att vi människor har olika strategier för att bemästra hotfulla 

situationer. Forskningen har dessutom visat att vi ofta väljer det beteende som bäst passar 

stressens natur. Utifrån om det är en skada, ett hot eller en utmaning som individen skall 

bemästra. Men många gånger är det lätt att fastna i en stereotyp hållning som inte utgår från 

vad situationen kräver. Det kan bero på vår personlighet, på dåliga erfarenheter eller för den 

delen på de problem som följer av en personlig eller social utsatthet.42 Med detta resonemang 

kommer vi in på coping och hur viktigt det är att individer lär sig hantera nya situationer de 

ställs inför. Coping-strategi kan man dela upp i instrumentell coping, där man agerar när det 

är möjligt och emotionell coping, där man snarare låter bli att agera och reagerar 

känslomässigt istället. Ofta används de olika typerna av coping i kombination med varandra 

och under olika tidsskeden i hanteringen av en svårighet. Valet av coping-strategi varierar 

mycket mellan olika individer även om de utsätts för en och samma svårighet. Inadekvat eller 

fel vald coping-strategi kan få till följd att individen känner oro och stress samt kan göra det 

onda värre.43  

    

Alla individer behöver olika lång tid för att nå resultat i en rehabiliterings process.  Vilket vi 

anser är en otroligt viktig bit att vara medveten om för att nå uppsatta mål. Men visst är det 

oftast så att ett projekt gärna skall visa resultat och resultaten skall uppnås så snabbt som 

möjligt för att ha möjlighet att fortsätta.  

    

Vi har kunnat läsa i SOU rapporten ”Rehabilitering till arbete”. Att varje satsad krona ger nio 

kronor tillbaka44. Vilket måste vara en bra ekonomisk ekvation. Därför anser vi att det vore 

idé om beslutsfattarna börjar tänka om och inte bara räknar tid och pengar, utan även börjar 

                                                 
42 Orth-Gomér & Perski (1999) Preventiv medicin i teori och praktik 
43 Orth-Gomér & Perski (1999) Preventiv medicin i teori och praktik 
44 SOU: 2000:78 
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titta över sina bestämmelser att en individ inte får delta i samverkan mer än kanske högst ett 

och ett halvt år för att sedan anses vara färdig för arbetslivet. När det är människors liv som 

projektet utgår från får man aldrig glömma själva individen.       

Möjligheter och hinder vid samverkan 
Vi har kunnat se att av de sju vi intervjuade så har alla utom en person jobb i nuläget. Av det 

totala antalet som deltagit i samverkan sedan juni 2003 fram till april 2006 så är 37 % av totalt 

163 deltagare, ute i arbete eller utbildning45.  

 

Med detta resultat så kan vi med stor säkerhet säga att projektet verkligen är bra och ger 

resultat. I Malung kan vi konstatera att denna samverkan fungerar bra och att parterna arbetar 

bra tillsammans. Men i alla delar av landet fungerar det kanske inte lika bra då det säkert kan 

finnas problem, så som hur myndigheterna ska samordna sig med varandra46. Det som vi tror 

kan vara en fördel med en liten ort, är att alla aktörerna vet vem den andra är, man känner 

varandra på ett annat sätt, även privat, vilket också gör att det blir lättare att samarbeta. I stora 

kommuner/orter vet man inte vem det är som jobbar på de andra myndigheterna. Att 

personkemin stämmer mellan handläggare är också något som vi tror är viktigt för hur 

kvalitativ insatsen blir. Där kan vi tänka oss att det går åt mycket tid i början i ett 

samverkansprojekt, att bara lära känna varandra och förstå hur de olika myndigheterna jobbar. 

Vi tror oss även veta att handläggarna har dålig förståelse och kunskap om varandras lagar, 

regler och sättet att tillämpa dessa på. Det som kan vara ett problem vid samverkansprojekt är 

att alla parter inte förstår varandra och kommer överens. Från början har aktörerna olika mål 

och sitt sätt att se hur de kan hjälpa individen. I ett samverkansprojekt gäller det att samarbeta 

och kunna se det ur individens synvinkel och göra det som är bäst för varje individ. Det kan 

därför ta lång tid innan de olika myndigheterna har respekterat varandra och enats om och hur 

de ska samarbeta.  

    

Det kan även uppstå problem med finansieringen av samverkan, vilket vi har kunnat se i 

projekt som Finsam. Där Arbetsmarknadsverket, FK, Landsting och kommun ansvarar för var 

sin del och sina egna mål och prioriteringar. Vilket på sikt kan innebära att personer inte får 

tillgång till den hjälp som de behöver och att rehabiliteringsprocessen tar längre tid än den 

                                                 
45 Rapport erhållen av E Tranberg AF Malung/Vansbro. 
46 SOU: 2000:78 
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skulle behöva göra.47 Sådana här finansieringsproblem är som vi tror mycket negativt i dessa 

sammanhang. Då det oftast blir individen som kommer i kläm, för att myndigheterna inte kan 

komma överens om hur samverkan skall finansieras. Utan tiden går åt till att diskutera hur 

samverkan skall fungera mellan de olika myndigheterna istället för att hjälpa individen.  

 

Några av respondenterna uttryckte även en oro för FK: s hårdare regler när det gäller 

bedömningen av funktionshinder och hur mycket procent som de anses ska klara av att arbeta. 

Några tyckte att det måste vara bättre om de kunde arbeta t.ex. 50 % och klara av det, mot att 

bli mer eller mindre tvingade att arbeta efter en högre procentsats och återigen hamna i en 

sjukskrivning. Vilket några av respondenterna befarade skulle hända. Med detta följer kanske 

återigen en lång rehabiliteringsprocess och oviss framtid inom yrkeslivet. I boken ”Ett liv som 

andra”48 Har vi kunnat läsa hur bräcklig tillvaron kan vara för personer med funktionshinder. 

Här beskrivs synskadades problem i arbetslivet, hur deras situation förändras över tid. Vilket 

medför ändrade behov gällande arbetsanpassning och därmed arbetsgivarnas möjlighet att 

vidta åtgärder som gör det möjligt för individen att arbeta kvar. Detta kan jämföras med 

respondenternas situation, hur deras situation som den ser ut idag, kanske inte alls ser lika ut 

om några år. Därför tycker vi liksom respondenterna att det borde vara bättre om de fick 

fortsätta med de timmar som de, i dagsläget, klarar av att jobba. Att inte behöva tvingas arbeta 

mer och riskera att bli sämre och tillslut kanske helt hamna utanför arbetslivet återigen. Då är 

individen tillbaka på ruta ett. 

Vad kan göras bättre/förändras  
Resultatet pekar på att deltagarnas upplevelse av ROS-projektet har varit till stor del positiv. 

Dock framkom några punkter som de ansåg kunde förbättras. När respondenterna har gått ur 

projektet kände några att kontakten till handläggarna bara ”klipptes”, vilket upplevdes som 

jobbigt. Förståelsen varför det blev så fanns. De handläggare som jobbade i projektet fanns 

där för de som var deltagare. Individer som sedan kommit ut på arbetsmarkanden men 

behövde kontakta AF eller FK fick då träffa en ny handläggare. Respondenterna kände att det 

kunde ha varit en mjukare övergång. Med till exempel en överlämning till en annan 

handläggare, så respondenten visste vem den skulle kontakta. Lite av den tryggheten som 

fanns med att ha samma personer runt omkring sig försvann, vilket medförde att de kände sig 

                                                 
47 Socialdepartementet DIARIENR 2004/197-5  S2004/2440/SF (delvis).  
48Brusén, P & Hydén L-C (2000) Ett liv som andra, kap. 9 ”Man vet aldrig hur länge det håller” 
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vilsna till en början och osäkra på vem de skulle kontakta, när de hade något de behövde prata 

om. 

Eftersom några upplevde det som stressande och oroligt att inte veta hur länge de skulle få 

delta i projektet och vad som skulle komma att hända sedan, tror vi även att det är viktigt att 

individen informeras om när denne går in i samverkan, vilka regler som berörda myndigheter 

har att arbeta efter och hur dessa kan påverka dennes deltagande. Det bör även göras klart hur 

länge man kan få vara delaktig i samverkan, allt för att undvika onödig stress och oro hos 

deltagarna.      

    

Vi tror att det kan vara bra om deltagarna får information om vad som händer om deltagaren 

inte har fått t.ex. jobb eller startat en utbildning efter utsatt tid i ROS. Det kan vara tryggt att 

veta att de inte blir övergivna, utan de kan skrivas över till AF: rehabilitering för att få fortsatt 

hjälp, då med aktivitets/sjukersättning. Är det så att berörd personal ser att det inte kommer att 

fungera så kan också individen få möjlighet att söka sjukersättning.49 Denna information tror 

vi kan vara bra om den ges med jämna mellanrum under tiden som individen är inskriven, för 

många gånger kanske det är mycket information i början och det är lätt att glömma vad som 

sagts.  

    

Förslag om att ha en uppföljning efter ca ett år var ett annat. Syftet med uppföljningen hos 

varje deltagare skulle vara att se vart personen befann sig då. Eventuellt om personen behövde 

fortsatt hjälp, annan hjälp samt att det skulle var lätt att fånga upp personen om de var på väg 

tillbaka till sjukskrivning igen. Uppföljningen skulle även fungera som någon form av 

förebyggande åtgärder så att säga.  

 

En annan synpunkt som några av de intervjuade framförde var de långa avstånden som lätt 

uppstår om man bor i en glesbygdskommun som Malung, som är långsträckt. Deltagare som 

bor i Sälen har sex mil enkel resa vilket upplevdes som långt att åka varje dag, när man har 

varit sjukskriven länge och inte riktigt orkar. Därför hade man sett att det funnits möjlighet att 

ha en grupp där istället. Som kunde träffas några gånger i veckan för att utbyta tankar och 

stötta varandra. Vi kan förstå om detta kan vara svårt att tillmötesgå eftersom det kanske inte 

finns möjlighet för berörd personal att åka iväg några dagar i veckan. Men vår tanke är att det 

kanske skulle kunna ordnas med hjälp av modern teknik som t.ex. telebild. På så sätt kan 

                                                 
49 Uppgifter från telefonsamtal med Y. Svensson Jobbkontakten 30/5-2006 
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dessa personer delta i föreläsningar som erbjuds samt samtala med handledaren på 

Jobbkontakten, utan att för den skull behöva åka till Malung.  

    

Några hade önskat att de hade fått umgås mer i en enskild grupp med de andra deltagarna i 

ROS. Här funderar vi på om det kanske vore bra för deltagarna i ROS att få möjlighet att 

umgås med enbart deltagare i projektet och inte som nu blandas med övriga deltagare i 

Jobbkontakten. Detta för att de i större utsträckning än nu ska få möjlighet att dela 

gemensamma upplevelser med andra i liknande situationer. Men också att de får möjlighet att 

träffa andra individer, med eller utan sjukdomsbakgrund och känna delaktighet med dem, gör 

att individen ofta växer i sig själv och känner delaktighet. Vilket dessutom kan innebära att 

individen inte behöver känna sig utpekad som någon annorlunda. 

    

Vår förhoppning är att denna samverkan inom ROS kommer att fortsätta och att de som 

arbetar med den även i fortsättning visar samma tillmötesgående och engagemang som de gör 

idag. Vi kommer också att med intresse följa den debatt som just nu i skrivande stund pågår, 

där AF och FK har meddelat att de inte kommer att kunna tillmötesgå Arbetslivsminister 

Hans Karlssons krav på nolltolerans för att individer ”hamnar mellan stolarna”. På grund av 

att respektive myndighets regelverk sätter käppar i hjulen för detta. Det finns fortfarande 

luckor att täta, enligt Erik Luthander på FK50.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
50 www. svt.se/rapport 30/5 2006 
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BILAGA 1 
 

Introduktionsbrev  
 
Hej! 
 
Vi heter Helen Brolin och Kerstin Larsson, och går på Mittuniversitetets 

Rehabiliteringsvetenskapliga linje där vi nu är i färd med att skriva vår C-uppsats. Vi har fått i 

uppdrag av Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans ansvariga för ROS-projektet i 

Malung att göra en utvärdering om hur några av Er som varit deltagare i projektet under åren, 

upplevt detta. Avsikten är att de ska få en uppfattning om deras arbete varit bra eller dåligt för 

att sedan kunna göra eventuella förbättringar gällande, ROS-projektet i framtiden.  

   Vi skulle vara tacksamma om Du har möjlighet att avsätta lite tid till ett samtal med oss. 

Dina åsikter om projektet skulle vara till stor hjälp för oss i vårt arbete. 

   Vi som intervjuare är endast intresserade av Er upplevelse av tiden i ROS-projektet, inte 

något om varför ni varit där eller om Er sjukdomshistoria. Det vi är intresserade av är t.ex. 

Dina förväntningar innan du gick in i projektet. Om stödet och hjälpen du fick var 

tillfredsställande, m.m. 

  Deltagandet är frivilligt och Du kan avbryta din medverkan när som helst under intervjuns 

gång. Intervjuerna kommer att spelas in på band (detta endast med er tillåtelse), vi kommer 

även att göra anteckningar under intervjun, allt detta kommer sedan att förstöras av oss när vi 

gjort vår rapport klar. Vi kan komma att använda oss av citat från vad ni sagt i rapporten när 

vi skriver den, men även detta (endast med er tillåtelse). Citaten som vi kan komma att 

använda, kommer inte att vara av den karaktär att det ska kunna utläsas vem som kan ha sagt 

vad. Inget av det som ni säger kommer att delges någon av de ansvariga för ROS-projektet. 

Utan det är endast resultaten som vi får fram i rapporten som de kommer att få ta del av. 

   Intervjuerna kommer att genomföras under veckorna 15-17 och kommer att ta max 60 

minuter i anspråk. Vi kommer att ta kontakt med Dig via telefon och bestämma tid och plats. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Helen Brolin och Kerstin Larsson 
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BILAGA 2 
 

Intervjuguide                                                            
 
Dessa ämnen/frågor måste vi beröra för varje respondent. 
 

• Hur upplever du den hjälp du fått av ROS projektet? Stödord (information, stöd, 

förväntningar) 

• Hur ser din situation ut idag efter projektet? Stödord (arbete, studier, sjukskrivning) 

• Har ROS projektet påverkat hur din situation ser ut idag? Stödord (annan hjälp, 

avgörande faktorer) 

 
 
Frågor 
 

• Hur länge var du delaktig i projektet? 

• Fick du det stöd och den hjälp du tycket att du behövde? 

• Om inte, vilket stöd/hjälp saknade du? 

• Hur vara det att få vara med i projektet? 

• Vilken betydelse har ROS projektet haft för dig? 

• Vem var det som bestämde att du skulle vara med i projektet? 
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