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Inledning 

Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, som också kallas DELTA, bedrev under 

perioden 2017-05-15 till 2018-03-30 ett pilotprojekt som i projektbeskrivningen 

benämns Myndighetsgemensamt bedömningsteam.1 Tanken med pilotprojektet var 

att mejsla fram en arbetsmodell som sedan kunde implementeras i en av DELTA:s 

befintliga verksamheter – Arbetsmarknadstorget (A-torget). A-torget är en 

arbetslivsinriktad verksamhet som funnits inom DELTA sedan 1999 och målgruppen är 

arbetslösa Hisingsbor som har offentlig försörjning och som är i behov av samordnade 

insatser från i första hand socialtjänsten och Arbetsförmedlingen.  

Pilotprojektet omfattar två faser. Den första fasen sträcker sig fram till årsskiftet 

2017/2018 och den andra omfattar första kvartalet 2018. Inledningsvis var planen att 

projektet skulle avlutas vid årsskiftet, men verksamhetens form och innehåll kom att 

revideras i större utsträckning än förväntat. Konsekvensen blev att en grund hade lagts 

vid årsskiftet, men modellen hade inte prövats. Projektet förlängdes då för att detta 

skulle kunna ske under första kvartalet 2018. FoU i Väst/ Göteborgsregionens 

kommunalförbund (GR) har haft i uppdrag att följa projektet under båda faserna. Under 

första fasen bestod uppdraget primärt i att bistå projektledningen med stöd i 

utvecklandet av modellen. Under den förlängda projekttiden låg fokus på att utvärdera 

arbetsmodellen.  

Denna rapport utgör slutredovisningen av båda uppdragen. Innan redogörelsen för 

pilotprojektet och utvärderingsuppdraget bör emellertid samordningsförbundet DELTA 

presenteras lite närmare. Den som redan är bekant med DELTA och 

samordningsförbundens arbete mer allmänt kan hoppa över detta avsnitt, men för den 

som inte är lika insatt kan en kortare introduktion vara välbehövlig för att förstå 

sammanhanget. 

 

  

                                                           
 

1 Rapport Översyn Arbetsmarknadstorget, april 2017. 
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Samordningsförbund – en kort historik 

Samordningsförbundens tillkomst föregicks av en rad utredningar under 1990-talet 

med fokus på välfärdsystemens organisering. Utredningarna identifierade brister i 

samordningen mellan olika välfärdsaktörer, brister som bland annat visade sig i 

gränsdragningsproblem som både skapade överlappningar och glapp. Ineffektiv 

användning av resurser samt bristande individperspektiv pekades ut som betydande 

konsekvenser och situationen tycktes mest allvarlig inom området arbetslivsinriktad 

rehabilitering (SOU 1996:113, SOU 1996:85). Ökad samverkan var en av de lösningar 

som utredningarna föreslog och efter att ha prövat och utvärderat olika 

försöksverksamheter antog riksdagen lagen om finansiell samordning (Prop 

2002/03:132). Lagen trädde i kraft 2004 och innebar en möjlighet att bilda 

samordningsförbund bestående av en eller flera kommuner, Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, samt landsting/region. Dessa fyra aktörer kallas för parterna.  

Syftet med ett samordningsförbund är att underlätta effektiv resursanvändning och att 

förhindra att individen hamnar i en rundgång eller i ett glapp mellan myndigheterna 

(Andersson & Andersson 2013). På en övergripande nivå är förbundens uppgift att bidra 

till att fungerande strukturer för samverkan mellan parterna skapas och vidmakthålls. 

På individnivå verkar samordningsförbunden genom att finansiera insatser som bedrivs 

i samverkan mellan parterna. Insatserna syftar ofta till att samlokalisera, utveckla 

gemensamma metoder och individanpassa insatser.  

Samordningsförbunden styrs inte av regleringsbrev eller liknande, utan det är 

förbunden själva som beslutar om hur resurserna ska användas. Det operativa arbetet 

leds av en förbundschef, men det är en styrelse bestående av representanter från 

parterna som beslutar om verksamhetens mål och inriktning. Vad som kan vara värt att 

notera är att ett samordningsförbunds styrelse är sammansatt av både politiker 

(representanterna för regionen och kommunen) och tjänstemän (representanterna för 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan). Parterna bidrar gemensamt till 

finansiering av samordningsförbundens verksamhet och för närvarande handlar det 

totalt om 678 miljoner kronor årligen. Samordningsförbundens verksamhet är nära nog 
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rikstäckande på så sätt att 247 av landets 290 kommuner är medlemmar i något av de 

82 samordningsförbund som finns i Sverige (Försäkringskassan 2017).2 

Samordningsförbundet DELTA 

Samordningsförbundet DELTA omfattar det geografiska området Hisingen i Göteborg – 

ett område som innefattar de tre stadsdelarna Lundby, Norra Hisingen och Västra 

Hisingen. DELTA har funnits i sin nuvarande form sedan 1 januari 2005, men har sin 

bakgrund i de försöksverksamheter som pågick innan lagen om finansiell samordning 

stiftades och man startade upp i form av ett så kallat beställarförbund redan 1997.  

Den aktuella verksamheten är indelad i två grenar: Kunskaps-DELTA och Åtgärds-

DELTA. Kunskaps-DELTA vänder sig till medarbetare och organisationerna som 

samverkar. Mer konkret handlar det om att identifiera och utveckla kunskap om 

förutsättningar för samverkan, att utveckla metoder och utvärdera insatser. Inom 

Åtgärds-DELTA handlar det om att finansiera olika resurser, exempelvis personal som 

bedriver olika insatser eller lokaler. De båda grenarna ska ses som likvärdiga delar av en 

helhet där Kunskaps-DELTA är en förutsättning för att de insatser som sker genom 

Åtgärds-DELTA ska vara ändamålsenliga.3 

Arbetssätt, organisering och ansvarsfördelning preciseras i DELTA:s verksamhetsplan.4  

I likhet med samordningsförbund i allmänhet är det DELTA:s styrelse som beslutar om 

verksamhetens mål och inriktning. Förbundschefen, som är den enda person som är 

anställd i DELTA, leder det operativa arbetet och har ansvar för att styrelsens beslut 

verkställs. En beredningsgrupp bestående av högst tre representanter från parterna, 

utgör ett stöd till förbundschefen, exempelvis i utvecklande av, och prioritering mellan, 

verksamheter. Beredningsgruppen ansvarar också för att information från 

samordningsförbundet återförs till respektive part. Därutöver finns en utvecklingsgrupp 

och här väljer parterna själva vilka personer som sitta med.  

                                                           
 

2 Uppgiften gäller för 2016. 
3 Se Budget och verksamhetsplan för 2018. Dnr 0007/17 
4 Se exempelvis Budget och verksamhetsplan för 2018. Dnr 0007/17. 
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Enligt verksamhetsplanen är utvecklingsgruppens uppgift att hantera frågor av 

strategisk och operativ art. Vidare står att arbetssättet i utvecklingsgruppen ska bidra 

till att bättre kunna följa upp gemensamma aktiviteter, dela information och identifiera 

behov hos Hisingsborna där myndigheterna behöver samverka. Slutligen finns en 

processtödjare, vars uppgift är att stötta inventering, genomförande, utveckling, 

utvärdering och implementering kopplat till DELTA:s olika verksamheter. För varje 

operativ verksamhet kan sedan samordnare eller samverkansgrupper tillsättas, men 

styrelse, förbundschef, beredningsgrupp, utvecklingsgrupp och processtödjare är 

funktioner som är kopplade till DELTA:s övergripande verksamhet.  

Efter den här introduktionen till DELTA och samordningsförbundens verksamhet är det 

dags att redogöra för det pilotprojekt som står i fokus för rapporten.  

Pilotprojektets bakgrund  

Pilotprojektets tillkomst hänger samman med en mer övergripande översyn av A-torget. 

Alltsedan A-torgets start 1999 har ambitionen varit att genom myndighetssamverkan 

fungera som nav för personer som snabbt behöver få tillgång till samhällets olika 

resurser. Vid tiden för uppstarten av A-torget hade arbetsmarknadens villkor på några 

år förändrats i grunden. Många människor förlorade då sina jobb och det blev svårt för 

nytillträdande att få ett fotfäste på arbetsmarknaden. Följden blev en ökande 

långtidsarbetslöshet med markant ökade försörjningsstödskostnader för kommunerna, 

men framförallt – en allt större grupp människor som riskerade att hamna i utanförskap 

(Salonen 1997, 2004).  

DELTA beslutade att starta A-torget för att möta den ökande långtidsarbetslösheten på 

Hisingen. Målet var att lotsa rätt på arbetsmarknaden och målgruppen var primärt 

personer som förlorat sina jobb till följd av att deras kompetens och erfarenheter inte 

längre var gångbara.  

Sedan dess har en rad förändringar skett och med det har också diskussioner kring 

relevansen i nuvarande verksamhet förts inom DELTA, såväl inom styrelsen som i 
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beredningsgruppen och utvecklingsgruppen.5 Förändringarna handlar dels om 

strukturella förändringar på arbetsmarknaden, dels förändringar i myndigheternas 

inriktning, organisering och insatser. En central förändring är tillkomsten av Göteborgs 

Stads Kompetenscentra (KC). KC:s insatser riktar sig i hög grad till den målgrupp som A-

torget traditionellt har omfattat. Därmed finns en risk att DELTA och KC bedriver 

konkurrerande verksamheter. Samtidigt har förändringar på strukturell nivå medfört 

nya behov som inte tycks fångas upp av befintliga verksamheter.  

Man talar om den tudelade arbetsmarknaden som innebär att det trots senare års 

högkonjunktur finns en växande grupp människor som står mycket långt från 

arbetsmarknaden, med risk för långvarigt, i värsta fall permanent, bidragsberoende som 

följd (se exempelvis Nordström Skans, Eriksson & Hensvik 2017). A-torget formulerades 

initialt mot bakgrund av en konjunkturrelaterad arbetslöshet där behovet handlade om 

arbetsmarknadsinriktat stöd, men i dagsläget krävs en annan typ av stöd för de 

personer som står längst ifrån arbetsmarknaden. Här räcker det inte med 

arbetsmarknadsinriktat stöd, utan det krävs insatser som lotsar individen rätt i 

samhällets välfärdsinstitutioner.  

Ovanstående beskrivning utgör den huvudsakliga förklaringen till att DELTA:s styrelse 

beslutade om en översyn av A-torget.6 DELTA:s processtödjare fick i uppdrag att 

tillsammans med ytterligare en person genomföra översynen. Arbetet inleddes tidig vår 

2017 och i april föreslogs att, som en del i översynen, pröva ett myndighetsgemensamt 

bedömningsteam i ett pilotprojekt.7 Det övergripande målet med teamets arbete 

beskrevs i termer av att lotsa individen rätt i välfärden. I förslaget står vidare att syftet 

med pilotprojektet är att utveckla ett redskap som komplement till respektive 

myndigheters insatser för att klargöra och rekommendera insatser för individer med 

sammansatta behov. Hisingsbon ska få stöd att komma rätt i välfärden genom att 

helhetsinriktade behovsanalyser görs av ett konsultativt bedömningsteam bestående av 

kvalificerad myndighetskompetens från de fyra myndigheterna.  

                                                           
 

5 Se styrelseprotokoll från 2016-12-21, Dnr 0005/16, samt Rapport Översyn Arbetsmarknadstorget. April 2017. 
6 Rapport Översyn Arbetsmarknadstorget, april 2017.  
7 Översyn Arbetsmarknadstorget, Dnr 0015/17. 
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Ärenden till teamet remitteras av socialsekreterare från de tre stadsdelarna eller från 

Arbetsförmedlingens handläggare när det råder oklarhet om vilken eller insats åtgärd 

som är relevant för den arbetslöse Hisingsbon. Bedömningsteamet ska ha tillgång till 

expertkompetens för att synliggöra dolda behov. Till teamet kopplas två 

samverkanskoordinatorer som i förekommande fall får uppdrag av bedömningsteamet 

att utföra teamets rekommendationer. Det kan handla om att samordna insatser och 

information mellan myndigheterna. Det kan också handla om att motivera och stödja de 

individer som har behov av samordnade insatser mellan myndigheterna. Styrelsen biföll 

förslaget om pilotprojektet och de personer som ansvarade för översynen av A-torget 

utsågs till projektledning. 

Benämningen på pilotprojektet blev Myndighetsgemensamt bedömningsteam 8, men 

i rapporten används begreppet arbetsmodell för att beskriva den verksamhet som 

utvecklades och prövades inom ramen för pilotprojektet. Skälet är dels att de 

samverkankoordinatorer som nämns i förslaget efter hand kom att få en alltmer central 

roll, dels att relationen mellan bedömningsteamet och samverkankoordinatorerna i viss 

mån förändrades. Att då använda begreppet myndighetsgemensamt bedömningsteam 

för att beskriva helheten blir missvisande. Istället betraktas det 

myndighetsgemensamma bedömningsteamet och samverkanskoordinatorerna som två 

delar i den verksamhet som utvärderingsuppdraget belyser.  

Arbetsmodellen – en del av Samverkansarenan DELTA 

Föränderlighet är en given del i ett pilotprojekt och processen kring modellens framväxt 

kommer att beskrivas längre fram i rapporten, men för begripligheten skull behöver 

”utvärderingsobjektet” beskrivas lite närmare redan här. Den beskrivning som ges utgår 

då från den modell som pilotprojektet resulterade i och skiljer sig därmed något från 

ursprungsidén.  

Bilden nedan har tagits fram av projektledningen och den illustrerar resultatet av den 

mer övergripande översynen av A-torget som löpte parallellt med pilotprojektet. Den 

utvärderade arbetsmodellen utgör den del som är gulmarkerad i bilden. Den röda 

                                                           
 

8 Översyn Arbetsmarknadstorget, Dnr 0015/17 
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cirkeln – Samverkansarenan DELTA – är benämningen på den verksamhet som efter 

översynen föreslogs ersätta det tidigare A-torget. Att belysa förändringsarbetet kopplat 

till A-torget och Samverkansarenans tillkomst ingår inte i utvärderingsuppdraget, men 

eftersom arbetsmodellen ingår som en av del i Samverkansarenan DELTA behöver detta 

sammanhang i någon mån förklaras.  

Figur 1: SAMVERKANSARENAN DELTA 

 

Det som är blåmarkerat visar parterna, det vill säga de fyra myndigheterna som ingår i 

samordningsförbundet. De gröna linjerna mellan parterna illustrerar myndigheternas 

ordinarie samverkansarbete. Den röda cirkeln utgör alltså Samverkansarenan DELTA 

som kan sägas vara en samlokalisering av ett antal funktioner eller insatser som 

finansieras och organiseras via samordningsförbundet.  

I enlighet med det formella uppdrag som ett samordningsförbund har (se NNS 2018) är 

tanken att verksamheten ska vara ett komplement. Det betyder att den ordinarie 

samverkan ska nyttjas i den mån den fungerar, men där ordinarie samverkan inte 

fungerar utgör Samverkansarenan en viktig resurs. Målgruppen är arbetslösa personer 

som uppbär offentlig försörjning och som är i behov av samordnade insatser från 

framförallt socialtjänsten och Arbetsförmedlingen.  
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Bilden omfattar en del detaljer som avser parterna (blåmarkerat) och deras ordinarie 

samverkan (grönmarkerat), men detta förklaras inte närmare här eftersom fokus i 

utvärderingsuppdraget ligger på företeelser innanför den röda cirkeln och den del som 

är mest intressant utifrån utvärderingsuppdraget är det gulmarkerade fältet 

bedömningsteamet och samverkanskoordinatorerna.  

Bedömningsteamet och samverkanskoordinatorerna 

Modellen utgörs av ett myndighetsgemensamt bedömningsteam och motsvarande fyra 

heltidsanställda samverkanskoordinatorer som har tillgång till expertkompetenser av 

olika slag. Målsättning är att såväl bedömningsteamet som koordinatorerna ska bidra till 

att skapa helhetslösningar för individer som behöver insatser från flera myndigheter 

samtidigt. Insatserna ska möjliggöra återgång till en fungerande tillvaro och verkar för 

att individen ska kunna försörja sig själva eller komma ett steg närmare arbete eller 

studier.9 I det initiala förslaget till pilotprojektet används ”lotsa rätt i välfärden” som 

målbeskrivning.10  

Bedömningsteamets och samverkanskoordinatorerna har lite olika roller. 

Samverkanskoordinatorerna är en operativ funktion och kan närmast beskrivas som 

en utförarverksamhet. Uppgiften är att genom fördjupad kartläggning utreda om det 

finns en möjlig väg ut på arbetsmarknaden för individen, att bedöma hur den vägen kan 

se ut, samt ge stöd och motivera individen för att nå dit. Koordinatorerna träffar 

individerna, kartlägger och bedömer utifrån individens eget perspektiv, samt 

rekommenderar insatser. Vid behov bidrar koordinatorerna också med ett handgripligt 

stöd för att individen ska få tillgång till relevanta insatser. Det kan handla om att se till 

att ansvariga myndigheter fullgör sitt uppdrag, men också att se till att individen tar till 

sig insatserna. Här kan man säga att koordinatorerna ger individen stöd i att driva sin 

process i de fall individen själv inte förmår att göra detta på egen hand.  

Bedömningsteamet har istället en konsultativ roll. Det handlar fortfarande om att 

klargöra behov och rekommendera insatser, men tanken är att bedömningsteamet ska 

                                                           
 

9 Rapport Översyn Arbetsmarknadstorget, april 2018. 
10 Översyn av Arbetsmarknadstorget, Dnr 0015/17. 
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hantera frågor av en mer strukturell karaktär och att principiella diskussioner ska föras. 

I praktiken innebär teamets arbete att en grupp bestående av representanter med 

kvalificerad kompetens från samtliga parter träffas varannan vecka och går igenom de 

ärenden som remitterats in. Utifrån sina respektive expertkunskaper diskuterar 

representanterna varje ärende och försöker komma till ett klargörande kring vad nästa 

steg i individens process bör vara. Den myndighet som teamet bedömer har ansvar för 

detta steg får i uppgift att genomföra teamets rekommendation. Samtliga ärenden ska 

sedan följas upp genom återrapportering i teamet. Utöver att bidra till klargöranden i 

specifika ärenden är bedömningsteamets uppgift också att bidra till lärande mellan 

parterna. När samordningsförbundets insatser behövs handlar det åtminstone delvis om 

att ordinarie samverkan mellan parterna inte fungerar optimalt och det handlar i sin tur 

delvis om att parterna inte har tillräcklig kunskap om varandras organisationer, vilka 

förutsättningar, regelverk och liknande som de samverkande parterna omfattas av. 

Tanken är då att diskussionerna i bedömningsteamet ska bidra till ett kunskapsutbyte 

mellan representanterna och att de sedan ska sprida den kunskapen vidare inom sina 

respektive organisationer.  

En del av det som beskrivs ovan ligger i linje med den struktur som beskrivs i förslaget 

om pilotprojektet men några inslag i den slutliga modellen är nya. Bland annat har 

samverkankoordinatorerna fått en mer central roll.  
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Det ska också finnas en växelverkan mellan samverkanskoordinatorerna och 

bedömningsteamet; samverkanskoordinatorerna ska kunna konsultera 

bedömningsteamet och bedömningsteamet ska kunna rekommendera insats via en 

samverkanskoordinator. Inledningsvis stod det myndighetsgemensamma 

bedömningsteamet i fokus och koordinatorerna skulle arbeta på teamets uppdrag. 

Inremittering av ärenden skulle initialt gå via bedömningsteamet, men i den slutliga 

modellen kan parterna alltså remittera in ärenden till både bedömningsteamet och 

samverkankoordinatorerna.  

Under projektets gång har också olika målgruppsbeskrivningar diskuterats. 

Inledningsvis nämndes exempelvis personer som uppburit försörjningsstöd i mer än tio 

månader.11 Det ligger i linje med gängse definitioner som antingen brukar handla om 

konkreta aspekter, såsom tid (tid i arbetslöshet eller att man uppburit försörjningsstöd 

en viss tid), individernas ålder, eller aspekter knutna till individernas behov 

(sammansatta behov, behov av stöd från flera myndigheter och liknande). Den 

beskrivning som projektledningen till slut landade i är av en annan karaktär och utgör 

ingen målgruppsbeskrivning allmän mening.  

”Målgruppen” är istället ärenden där ansvarig myndighet bedömer att man kört fast. Ett 

uttryck som ofta används i liknande sammanhang är ”rundgångsärenden”, vilket 

signalerar att individen tenderar att slussas omkring mellan olika myndigheter utan att 

komma närmare en långsiktigt hållbar situation. Men även om många som remitteras till 

samverkanskoordinatorerna och bedömningsteamet sannolikt är rundgångsärenden, är 

verksamheten öppen för en vidare krets. Det handlar om alla ärenden där respektive 

myndighet upplever att de inte kommer vidare i processen till följd av oklarheter som 

man inte anser sig ha möjlighet att reda ut. Även om samverkanskoordinatorerna och 

bedömningsteamet har olika funktioner görs ingen skillnad i målgruppsbeskrivning för 

respektive instans, utan det är upp till inremitterande myndighet att avgöra vilken som 

är mest relevant i ett specifikt ärende.  

  

                                                           
 

11 Rapport Översyn A-torget, april 2017. 
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Syfte och frågor 

Uppdraget till FoU i Väst/GR omfattar två delar:  

1. Fungera som stöd och bollplank i projektets processer. 

2. Utvärdera den arbetsmodell som vuxit fram inom ramen för pilotprojektet.  

Projektets processer utvärderas inte i egentlig mening, men i rapporten beskrivs 

processerna, hur modellen successivt vuxit fram och vilka erfarenheter som gjordes i 

samband med detta.  

Uppdragets andra del handlar om att utvärdera arbetsmodellen, det vill säga det 

myndighetsgemensamma bedömningsteamet och samverkankoordinatorerna. Ett 

centralt mål med utvärderingen är att belysa i vilken utsträckning arbetsmodellen fyller 

sitt syfte. Det övergripande syfte som ramar in pilotprojektet är att utveckla och pröva 

en arbetsmodell som lotsar individen rätt i välfärden. Mer konkret innebär det att 

individerna får ett stöd som möjliggör återgång till en fungerande tillvaro och ett stöd som 

möjliggör att de kan försörja sig själva eller komma ett steg närmare arbete eller studier.  

 

De frågor som utvärderingen avser att besvara är: 

⁻ Finns det tidigare forskning som ger stöd för att en arbetsmodell av det slag 

som prövats i pilotprojektet och som beskrivs ovan fyller sitt syfte? 

⁻ Vilka resultat har uppnåtts inom projekttiden? 

⁻ Vilka slutsatser om arbetsmodellens potential att uppfylla sitt syfte kan dras 

utifrån befintligt underlag? 
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Disposition 

Texten som följer är indelad i fem delar. Inledningsvis redogörs för de metoder som har 

använts för att genomföra utvärderingsuppdraget. Därefter presenteras en 

sammanställning av tidigare forskning med relevans för utvärderingen. Tanken är att 

redogöra för i vilken utsträckning det finns ett vetenskapligt stöd för att arbetsmodeller 

av det slag som utvecklats och prövats i pilotprojektet har potential att fylla sitt syfte. I 

det efterföljande avsnittet beskrivs uppdragets första fas där projektets processer stod i 

fokus. Sedan följer en redogörelse för utvärderingen av bedömningsteamet och 

samverkanskoordinatorerna. Rapporten avlutas med en sammanfattning av 

utvärderingsuppdragets slutsatser, samt några reflektioner kring tänkbara 

utvecklingsområden.  
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Metod  

Den övergripande ansats som tillämpats för att genomföra de uppdrag som ställdes till 

FoU i Väst/GR kan beskrivas som följeforskning eller lärande utvärdering (se 

exempelvis Vedung 1998, Brulin, Jansson & Sjöberg 2009). I praktiken innebär det att en 

forskare arbetar nära de aktörer som är involverade i det studerade projektet samtidigt 

som det genomförs. Forskaren följer kontinuerligt hur projektet fortlöper med fokus på 

att synliggöra förbättringsområden. Resultaten återförs löpande till projektledningen. 

Syftet med ansatsen är att forskaren ska bidra med reflektioner och kunskap medan det 

fortfarande är möjligt att genomföra förändringar, vilket skapar större nytta för 

verksamheten jämfört med en utvärdering som sker i efterhand.  

I enlighet med den lärande utvärderingens utgångpunkter har också löpande dialog 

förts med projektledningen under hela projekttiden. För att samla in underlag för 

reflektion och analys har ett flertal metoder använts. Deltagande observationer i 

samband med bedömningsteamets möten har varit en central del. Vid tre tillfällen har 

också utvecklingsgruppens möten observerats. Reflektioner från dessa möten har sedan 

diskuterats med projektledningen, framförallt under projektets första fas.  

Under denna period genomfördes också en intervjustudie med 

samverkanskoordinatorer, representanter i bedömningsteamet, representanter i 

utvecklingsgruppen, förste socialsekreterare i två av stadsdelarna, samt med den 

tidigare samordnaren på A-torget. Sammanlagt intervjuades elva personer vid totalt tio 

tillfällen. Syftet med intervjustudien var framförallt att få en klarare bild av hur 

projektets syfte och processer uppfattades av de personer eller funktioner som 

involverades i projektet. Anteckningar från intervjuerna sammanfattades och skickades 

tillbaka till respektive intervjuperson för återkoppling. Underlaget analyserades och 

sammanställdes tematiskt i en kort rapport som diskuterades med projektledningen. 

Rapporten presenterades också muntligt vid två tillfällen då alla personer som 

medverkat i intervjustudien bjöds in.  

Under uppdragets andra fas låg fokus på att utvärdera arbetsmodellen. Att genomföra 

en statistiskt säkerställd bedömning av effekter på individnivå är självfallet önskvärt, 

men inte möjligt att genomföra. Skälet till det är att det inte går att fastställa vad som i 
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utvärderingslitteraturen kallas det kontrafaktiska tillståndet (se exempelvis Hemström 

& Martinsson 2002). Det kontrafaktiska tillståndet handlar om vad som hade hänt om 

individen inte hade deltagit i insatsen. Så länge det inte går att fastställa detta tillstånd 

går det heller inte att fastställa effekten av insatsen. Det kontrafaktiska tillståndet är 

något man aldrig kan få kunskap om och forskare försöker på olika sätt hantera denna 

brist. Att genomföra kontrollerade experiment med tillräckligt många individer är ett 

exempel. Här får slumpen avgöra vilka personer som får delta i en insats och personer 

som inte deltar utgör kontrollgrupp. Lite förenklat kan man säga att det slumpmässiga 

urvalet garanterar att grupperna blir jämförbara. Genomsnittliga skillnader i utfall kan 

då antas bero på att den ena gruppen deltog i insatsen, medan den andra inte gjorde det.  

Experiment av det här slaget har emellertid rönt en del kritik. En vanlig invändning är 

att det är etiskt tveksamt att undanhålla kontrollgruppen de eventuellt positiva effekter 

som insatsen kan ha. Experiment förekommer knappast inom svensk välfärdsforskning 

och det är en metod som inte heller är möjlig i den aktuella utvärderingen. För att 

bedöma effekter på individnivå har istället observationer från möten med 

bedömningsteamet genomförts, samverkankoordinatorerna har intervjuats och de har 

också fyllt i enkäter med syfte att samla in information om deltagarna.  

Den information som efterfrågades i enkäterna omfattar deltagarnas historik, vilka 

problem i förhållande till egen försörjning de omfattas av, vilka åtgärder som 

koordinatorerna vidtagit och vad dessa resulterat i. Det är alltså information om 

deltagarna som har samlats in, men utifrån koordinatorernas perspektiv, vilket kan vara 

viktigt att betona. Materialet sammanställdes sedan tematiskt och analyserades utifrån 

utvärderingens frågeställningar. Eftersom möjligheterna att genomföra statistiskt 

säkerställda bedömningar av arbetsmodellens måluppfyllelse är begränsade utgör också 

tidigare forskning ett betydande underlag i analysen. Tidigare forskning kan säga något 

om vilket vetenskapligt grundat stöd som finns för att den typ av insats som den aktuella 

arbetsmodellen utgör ska fylla sitt syfte. I nästa avsnitt redogörs därför kort för relevant 

forskning på området. 
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Vad säger forskningen? 

Den arbetsmodell som bedömningsteamet och samverkanskoordinatorerna utgör kan 

sägas knyta an till det ganska brokiga fält av samverkans- eller samarbetsformer som 

har tillämpats under de senaste decennierna och som syftar till att överbrygga de 

problem som den ökade specialiseringen och sektoriseringen inom den svenska 

välfärdssektorn medfört. Det centrala problem som samverkans- och 

samarbetsinitiativen försöker angripa är att många individer har behov av stöd som inte 

ryms inom en enskild välfärdsorganisation. Det innebär att individen hänvisas till ett 

flertal olika organisationer – organisationer som inte sällan omfattas av strukturella 

olikheter vad gäller synsätt/perspektiv, organisering och regelverk. Skillnaderna 

tenderar att skapa låsningar, med följden att individer riskerar att falla mellan stolarna 

(exempelvis Danermark & Kullberg 1999).  

Den långtgående specialiseringen är dessutom något som även kännetecknar den 

interna organiseringen, vilket innebär att det uppstår glapp såväl mellan olika 

organisationer som inom en och samma organisation. Systemet är idag så komplext att 

det är svårt att överblicka, både för individen och för medarbetare i de organisationer 

som har till uppgift att erbjuda individen stöd. För att individen ska få tillgång till 

relevanta resurser krävs en helhetssyn, både i förhållande till individens behov, och i 

förhållande till de involverade organisationernas ansvar och möjligheter att erbjuda 

insatser. Ambitionen med bedömningsteamet och samverkanskoordinatorerna i det 

aktuella pilotprojektet är att åstadkomma den typen av helhetssyn och därigenom 

kunna lotsa individen till rätt insatser och ge stöd i processen mot att så småningom 

hamna rätt i välfärden.  
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Det finns som sagt många exempel på samverkansinitiativ som syftar till att motverka de 

negativa konsekvenserna av välfärdssektorns fragmenterade organisering. 

Samordningsförbunden är i sig en företeelse med just detta syfte och inom ramen för 

samordningsförbundens verksamhet har förmodligen ett stort antal metoder som liknar 

bedömningsteamet och samverkanskoordinatorerna utvecklats, prövats och även 

utvärderats. Men utvärderingarna är av varierande kvalitet och det finns ingen tydlig 

begreppsutveckling som definierar och avgränsar dessa metoder, vilket skulle behövas 

för att kunna genomföra mer systematiska studier. Ett exempel som ändå kan nämnas är 

utvärderingen av ett samverkansteam som finansieras av samordningsförbundet i Ale, 

Kungälv, Tjörn och Stenungsund (Pay off 2016)12.  

Samverkansteamet har många likheter med den modell som utvecklats i projektet. De 

resultat som utvärderingen lyfter fram är att samverkanteamet med sin breda 

kompetens ger goda förutsättningar för att ge deltagarna ett individfokuserat stöd som 

kan leda till förändring på ett sätt som ordinarie verksamheter inte klarar av. Samtidigt 

betonar utvärderarna att teamet är en resurskrävande insats och om resurserna ska 

kunna användas effektivt bör man rikta sig till en tydligt definierad målgrupp. Vidare är 

bedömningen att en tydlig modell för styrning, ledning och uppföljning är central, samt 

att mätbara mål formuleras. Den samhällsekonomiska nyttan är också något som 

utvärderas och slutsatsen är att det finns omfattande samhällsekonomiska värden som 

skapas om målgruppen får och behåller ett arbete (ibid s 19–22). 

Sammanfattningsvis finns alltså ingen teoribildning eller omfattande forskning att luta 

sig mot för att säga något om hur arbetsformer som bedömningsteam och 

samverkanskoordinatorer i allmänhet brukar fungerar, eller i vilken utsträckning den 

arbetsmodell som testas i det aktuella pilotprojektet är organiserad på ett sätt som får 

stöd i vetenskapligt grundad kunskap. Det finns emellertid angränsande företeelser som 

är tydligt definierade och som också har beforskats. De som ligger närmast till hands är 

case management (se exempelvis Payne 2000, Socialstyrelsen 2011) och den specifika 

                                                           
 

12 Samordningsförbundet heter numera Älv och Kust och omfattar sedan 2017 även Öckerö kommun.   
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form av case management som i Sverige benämns personligt ombud (se exempelvis 

Järkestig Berggren 2005, 2006).  

Case management och personligt ombud 

Case management är en metod som vanligtvis riktas till personer med psykiska 

funktionsnedsättningar. Det finns olika varianter av case management, men den 

gemensamma nämnaren är att den involverar en person som har till uppgift att 

samordna de insatser en individ är i behov av. I jämförelse med andra 

samverkansformer handlar det inte så mycket om samverkan mellan berörda 

organisationer. Det är istället en case manager – en form av personligt ombud13 – 

som hjälper individen att hitta rätt och samordnar de insatser hen är i behov av 

(Andersson med flera 2010). Metoden har sin bakgrund i USA där socialt arbete sedan 

länge är nära knutet till den psykiatriska vården. Redan under tidigt 1900-tal agerade 

socialarbetare som ombud för patienter i syfte att underlätta återanpassning i samhället 

efter vistelse på vårdinstitution och på så sätt även motverka återinläggning i 

slutenvården (Piuva & Lobos 2007).  

Med tiden har case management spridits och utvecklats. I det internationella 

sammanhanget kan man urskilja tre mer eller mindre avgränsade modeller där 

utgångspunkt och syfte skiljer sig åt: entreprenörmodellen, mäklarmodellen och 

multiprofessionella modeller (se exempelvis Payne 2000). I entreprenörmodellen 

ligger fokus på att minska vårdkostnader. Case managern tilldelas budgetansvar och tar 

fram ett ”servicepaket” i samråd med klienten. I mäklarmodellen agerar case managern 

administrativ samordnare av insatser. Uppgiften är att bedöma individens behov av 

stöd, upprätta handlingsplaner, samt följa upp och utvärdera insatserna. Men det är 

individen själv som väljer insatser och det är också individen som är arbetsgivare.  

Ett centralt syfte med metoden är att främja individens självständighet. Inom begreppet 

multiprofessionella modeller ryms ett stort antal varianter med den gemensamma 

                                                           
 

13 Här kan det vara viktigt att förtydliga att det personliga ombud som metoden case management bygger på 
inte är detsamma som den specifika yrkesrollen personligt ombud som inrättats i Sverige. Av det skälet används 
begreppet case manager i redogörelsen för case management som metod och begreppet personligt ombud 
används enbart då den specifika yrkesrollen åsyftas. 
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nämnaren att case managern ingår i ett multiprofessionellt team och har funktionen att 

samordna teamets insatser. Det kan både handla om medicinska insatser och insatser av 

mer social karaktär (se även Piuva & Lobos 2007).  

Vilka modeller som tillämpas tycks skilja sig åt mellan olika länder. I USA tycks det finnas 

ett relativt tydligt fokus på kostnadseffektivitet (Kersbergen 1996) medan de modeller 

som tillämpas i det svenska sammanhanget tycks vara mer ”brukarorienterade” (Piuva & 

Lobos 2007). I Sverige introducerades också case managent mer systematiskt så sent som 

2006. Regeringen gav då ett uppdrag till Socialstyrelsen att utbilda case managers enligt 

en av de modeller som utvecklats, den så kallade ACT – modellen14  (Socialstyrelsen 

2011). ACT bygger på tvärdisciplinära team som tillsammans är ansvariga för att ge stöd 

till individen och där en case manager koordinerar insatserna. Insatserna kan vara knutna 

till flera sektorer, såväl inom sociala som rehabiliterande och vårdrelaterade områden.  

Personligt ombud och case management är begrepp som ibland används synonymt, men 

personligt ombud är en funktion som redan fanns i det svenska välfärdssystemet vid den 

tidpunkt då Socialstyrelsen fick uppdraget att introducera case management. Personligt 

ombud inrättades i samband med psykiatrireformen i mitten på 1990-talet 

(Socialstyrelsen 2014). Kommunerna fick då ett större ansvar för långvarigt psykiskt 

sjuka, parallellt med att antalet vårdplatser för målgruppen reducerades. I kölvattnet av 

reformen väcktes ett intresse för metoder eller insatser som dels kunde ge stöd till 

målgruppen och deras anhöriga i vardagen, dels kunde reducera vårdkostnaderna. 

Personligt ombud var en av de idéer som lanserades (Piuva & Lobos 2007). Personligt 

ombud är inte en obligatorisk verksamhet, utan något som en kommun kan välja att 

erbjuda, men finns trots detta i nästan samtliga kommuner. Målgruppen är personer 

som är 18 år eller äldre och som har en psykisk funktionsnedsättning som medför 

väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden (Socialstyrelsen 2014). 

Det personliga ombudet ska fungera som ett redskap för att stärka klienten, och bidra 

till att hen får bättre tillit till sig själv och därmed bättre kontroll och makt över sitt eget 

liv. Det är Socialstyrelsen som ansvarar för att definiera det personliga ombudets 

arbetsuppgifter. Det är också Socialstyrelsen som fördelar de statsbidrag som 

                                                           
 

14 ACT står för Assertive Community Treatment. 
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finansierar verksamheten – i första ledet till länsstyrelserna, som sedan fördelar medel 

till de kommuner som valt att inrätta personligt ombud (SFS 2013:522). Det personliga 

ombudet företräder emellertid varken kommunen eller någon annan myndighet eller 

organisation, utan arbetar på den enskildes uppdrag. Strävan efter ett helhetsperspektiv 

och ett tydligt fokus på den enskildes behov är grunden i verksamheten.  

De formella arbetsuppgifter som åligger ett personligt ombud definieras alltså av 

Socialstyrelsen, och det finns relativt stora likheter med de uppgifter som 

samverkanskoordinatorerna i det aktuella pilotprojektet har (Socialstyrelsen 2014, s 9–

10) Det handlar om att tillsammans med klienten identifiera och formulera behovet av 

stöd, se till att olika huvudmäns insatser planeras, samordnas och genomförs. Det 

personliga ombudet ska också bistå klienten i kontakterna med olika myndigheter och 

verka för att klienten får tillgång till rehabilitering, sysselsättning och/eller arbete. I 

syfte att förtydliga det personliga ombudets uppgifter och avgränsa gentemot andra 

yrkesgruppers ansvarsområden pekar Socialstyrelsen även ut ett antal uppgifter som 

inte ingår i uppdraget. Här uppges bland annat att det personliga ombudet inte beslutar 

om insatser eftersom det innebär myndighetsutövning. Ett personligt ombud ska heller 

inte ta över huvudmännens ansvar, exempelvis när det gäller samordning av insatser 

från olika myndigheter, men ombudet ska verka för att ansvariga huvudmän fullgör sina 

uppdrag. 

Finns det vetenskapligt stöd för modellen? 

Case management och personligt ombud är metoder som har påfallande likheter med 

bedömningsteamet och samverkanskoordinatorerna och frågan är vad forskningen 

säger om effekterna av den här typen av verksamhet. Det finns relativt gott om studier 

som belyser effekter av case management, men i huvudsak rör det sig om internationell 

forskning och med tanke på att de nationella välfärdssystemen skiljer sig åt på 

väsentliga punkter är överförbarheten till svenska förhållanden begränsad. Kunskapen 

om den svenska variant av case management som Socialstyrelsen fick i uppdrag att 

genomföra tycks än så länge relativt outvecklad (Beckman & Ekenmo 2008).  

Den forskning som baseras på det svenska välfärdssystemet är istället huvudsakligen 

knuten till den medicinska kontexten med målgruppen långtidssjukskrivna i fokus. Det  
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är ett sammanhang och en målgrupp som inte fullt ut ligger i linje med pilotprojektet, 

men det kan ändå vara intressant att säga något om vad den här forskningen visar. Det 

finns exempelvis studier som undersöker effekter kopplade till vad som kallas The 

Strengths Model. All case management syftar till att stötta individerna så att de får 

tillgång till de resurser de behöver, men i The Strenghts Model är case managerns 

uppgift mer uttalat att mobilisera individens egna styrkor, parallellt med mobiliseringen 

av samhällets resurser (Marnetoft 2015).  

I några studier påvisas att en insats som utgår från The Strengths Model reducerar 

behovet av sjukersättning och minskar behovet av sjukhusvård jämfört med traditionell 

arbetslivsinriktad rehabilitering, men också i jämförelse med den traditionella och mer 

problem- och diagnosfokuserade varianten av case management. The Strengths Model 

tycks också bidra till att patienterna är mer nöjda med den medicinska vården 

(Marnetoft & Selander 2000; Björkman med flera 2002; Björkman 2007, Söderberg & 

Thomsson 2009).  

Ett sammanhang som i högre grad liknar det aktuella pilotprojektet är ett 

samverkansprojekt mellan tre stadsdelsförvaltningar i Stockholm och landstingets 

beroendemottagningar i samma stadsdelar (Piuva & Lobos 2007). Här prövades en 

insats med utgångspunkt i The Strengths Model. Målgruppen var personer som 

omfattades av både missbruk och psykisk störning. Syftet med den sex månader långa 

insatsen var att åstadkomma en ”optimering” av den enskildes situation med stöd av en 

case manager. Projektet utvärderades, bland annat med fokus på effekter i termer av 

deltagarnas hälsa, omfattning av missbruk, samt livskvalitet.  

Resultatet baserades främst på de 40 brukarenkäter som genomfördes.15 Enkäterna 

visade att deltagarna var nöjda med insatsen och angelägna om att få behålla sin case 

manager. Parallellt med den externa utvärderingen genomfördes en intern uppföljning 

med stöd i ett skattningsverktyg. Även här påvisades positiva resultat, exempelvis 

förbättrad psykisk hälsa, minskat missbruk och ökad livskvalitet. Dessvärre omfattade 

den interna uppföljningen bara hälften av deltagarna, vilket gör att grunden för tolkning 

av resultaten är svag. Den sammanvägda bedömningen som utvärderarna gör är att 

                                                           
 

15 Totalt fick 44 personer ta del av insatsen som varade i 6 månader. 
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effekterna av insatsens ligger i linje med annan forskning som visar att case 

management ger ett lägre vårdutnyttjande och därmed lägre kostnader. Ett annat 

resultat som kan vara intressant att lyfta fram är att de case managers som arbetade 

med insatsen upplevde att samverkansuppgiften i förhållande till de medverkande 

organisationerna var lika krävande som arbetet med deltagarna.  

När det gäller personligt ombud är det relativt sparsamt med vetenskapliga studier, men 

det finns ett mindre antal som belyser lite olika aspekter. I ett par studier undersöks 

yrkesrollen. Resultaten pekar bland annat på de svårigheter som kan uppstå för ett 

personligt ombud när individens problematik huvudsakligen definieras utifrån 

medicinska diagnoser, men där det personliga ombudets yrkesutövning baseras på ett 

medborgar- och rättighetsperspektiv som metod för förändring (Järkestig Berggren 

2006, se även Järkestig Berggren 2005, se även Rönnmark 2005). Betydelsen av den 

tillitsfulla relationen mellan det personliga ombudet och klienten, liksom betydelsen av 

det personliga ombudets fria roll i förhållande till välfärdsorganisationerna är exempel 

på andra aspekter som studerats (Klockmo 2013). När det gäller den fria rollen 

framhålls den som en förutsättning för att fullt ut kunna utgå från klientens behov och 

inte tvingas att anpassa sitt arbete utifrån en organisatorisk tillhörighet. Effekter av 

verksamheten med personligt ombud tycks inte ha studerats i någon större 

utsträckning, men verksamheten har följts upp av Socialstyrelsen vid flera tillfällen. 

Sammantaget tyder dessa studier på att personligt ombud både bidrar till ökad 

funktionsförmåga hos individerna och minskat behov av psykiatrisk vård 

(Socialstyrelsen 1999, 2004; se även Björkman 2000).  
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Den senaste utvärderingen genomfördes inom ramen för regeringsbeslutet ”Uppdrag 

om insatser inom området psykisk ohälsa” (Socialstyrelsen 2014). Uppföljningen skulle 

bland annat ge svar på vilka effekter som uppnåtts för klienterna. I uppdraget ingick  

även att genomföra en samhällsekonomisk analys. I rapportens slutsatser konstateras 

att de personliga ombuden har haft stor betydelse för klienterna på så sätt att klienterna 

har fått bättre tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service. Den 

samhällsekonomiska analysen visar att kommunens insatser ökar markant när en 

individ får ett personligt ombud, vilket framhålls som ett positivt resultat eftersom 

syftet med verksamheten är att individen ska få bättre tillgång till rätt insatser. Men den 

ökade tillgången till kommunala insatser tycks inte leda till minskat nyttjande av andra 

insatser, vare sig från sjukvården eller från staten. Slutsatsen är därför att verksamheten 

med personligt ombud inte leder till någon påtaglig omfördelning av resurser eller 

minskade kostnader totalt sett. I analysen konstateras att detta är ett resultat som 

avviker från tidigare uppföljningar som visat sig att vårdkonsumtionen minskat i takt 

med att de kommunala insatserna ökat (ibid s 43).  

Genomgången ovan visar att befintlig forskning på området är relativt begränsad och 

den belyser arbetsmodeller eller insatser som inte är identiska med den aktuella 

arbetsmodellen. Resultaten tycks också peka i lite olika riktningar. Med dessa förbehåll 

kan man säga att det tycks finnas visst stöd för att en arbetsmodell med ett 

myndighetsgemensamt bedömningsteam och samverkanskoordinatorer kan fylla sitt 

syfte i bemärkelsen bidra till att målgruppen får tillgång till stöd som möjliggör återgång 

till en fungerande tillvaro och ett stöd som möjliggör att de kan försörja sig själva eller 

komma ett steg närmare arbete eller studier.  

I avsnittet som följer ska vi se hur den aktuella arbetsmodellen i praktiken fungerade. 

Inledningsvis beskrivs projektets processer. Därefter följer en redogörelse av 

resultatutvärderingen.  
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Pilotprojektet del 1: Processerna 

Pilotprojektet sjösattes under senare delen av våren 2017.   

Inledningsvis fungerade bedömningsteamet som planerat. Teamet träffades varannan 

vecka. Myndighetsrepresentanterna tog med sig ärenden, diskuterade dessa och enades 

om vad nästa steg skulle vara och vilken myndighet som ansvarade för att det 

genomfördes. Flertalet representanter gav uttryck för att verksamheten fungerade 

relativt väl, eller hade potential att utvecklas till en välfungerande verksamhet, även om 

det förekom diskussioner kring upplevelser av oklara målgruppsdefinitioner, huruvida 

rätt kommunrepresentanter satt med i teamet och så vidare. En central del i de positiva 

erfarenheterna var det ömsesidiga lärande som diskussionerna i teamet bidrog med.  

När sommaren närmade sig gjorde projektledningen bedömningen att 

genomströmningen av ärenden var för låg och att teamet behövde kompletteras med en 

mer operativ funktion – en funktion som kunde vara ”dörröppnare” in i den myndighet 

som aktualiserades i respektive ärende. Denna funktion skulle kunna se till att de 

rekommendationer som bedömningsteamet kom fram till blev genomförda, men skulle 

också kunna vara första instans vid inremittering. Här väcktes tanken om att ge 

samverkanskoordinatorerna en mer framträdande roll. Funktionen 

samverkanskoordinator fanns med redan från start, men mer som en kompletterande 

funktion till bedömningsteamet. Koordinatorfunktionen hade vid denna tid dock inte 

prövats eftersom man inte hade kommit ända fram i rekryteringsprocessen. Detta 

arbete tog nu fart med siktet inställt på att rekrytera personer till en reviderad 

koordinatorsroll som skulle innebära en mer operativt inriktad arbetsmodell. Denna idé 

presenterades för bedömningsteamet vid sista träffen innan sommaruppehållet. 

Under sommaren rekryterades tre koordinatorer, två från Arbetsförmedlingen och en 

från stadsdelen Västra Hisingen. Samverkanskoordinatorernas uppdrag beskrivs bland 

annat i ett underlag som projektledningen presenterade vid utvecklingsgruppens möte 

2017-08-10. Här står att uppgiften är att utreda om det finns en väg ut på 

arbetsmarknaden för individen. Mer konkret skulle koordinatorerna göra en fördjupad 

kartläggning av individen för att ta reda på och komma med förslag på hur vägen ut på 

arbetsmarknaden skulle kunna se ut. Koordinatorn skulle också ge stöd och motivera 
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individen att nå dit. Till skillnad från bedömningsteamet var 

samverkanskoordinatorernas arbete en utförarverksamhet, men projektledningen 

poängterade att det inte handlade om någon myndighetsutövning. Inremittering av 

deltagare skulle ske via handläggarna på respektive myndighet efter dialog med 

myndighetens representant i bedömningsteamet.  

I samband med att samverkanskoordinatorerna fick en mer framträdande roll började 

bedömningsteamets roll och relationen mellan bedömningsteamet och koordinatorerna 

att diskuteras. Projektledningen presenterade olika förslag som diskuterades i såväl 

bedömningsteamet som i utvecklingsgruppen. Framförallt diskuterades om 

koordinatorerna skulle vara den primära första instansen till vilka ärenden remitterades 

in och att bedömningsteamet skulle fungera som stöd till koordinatorerna. Det här 

skulle då innebära ett omvänt förhållande jämfört med den ursprungliga modellen där 

samverkanskoordinatorernas uppgift i huvudsak skulle vara att genomföra 

bedömningsteamets rekommendationer.  

Samverkanskoordinatorerna startade upp sitt arbete efter sommaruppehållet. 

Inledningsvis gick inremitteringen av deltagare trögt och det var i stort sett bara 

Arbetsförmedlingen som använde sig av koordinatorerna. Under hösten ökade 

tillströmningen av ärenden från Arbetsförmedlingen i snabb takt, men från 

socialtjänsten gick det fortsatt trögt. Projektledningen tog då initiativ till 

informationsinsatser riktade till socialtjänsten i de tre stadsdelarna. Bland annat 

besökte en av koordinatorerna de aktuella enheterna inom respektive stadsdel, men de 

bjöd också in till informationsmöten. Informationsinsatserna resulterade i ett något 

större inflöde av ärenden från stadsdelarna och samverkansteamet fyllde relativt snart 

kvoten på cirka 40 deltagare som man bedömt som rimlig att hantera inom 

pilotprojektet. Av dessa var bara en handfull från socialtjänsten.  

Bedömningsteamet fortsatte att träffas, men diskussionerna kom allt mer att domineras 

av projektets organisation och processer av olika slag, exempelvis 

dokumentationsrutiner och liknande. Redan innan samverkanskoordinatorerna 

introducerades hade det varit en del oklarheter kring vilka kommunrepresentanter som 

skulle sitta i teamet, vilket innebar att det periodvis saknades representation från en 

eller flera stadsdelar. I och med den förändrade koordinatorsrollen och de efterföljande 
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diskussionerna kring relationen mellan koordinatorerna och bedömningsteamet tilltog 

den här typen av problem och utifrån de samtal som fördes i teamet tycktes det bli 

alltmer oklart för de medverkande parterna vad bedömningsteamets roll nu skulle vara 

och vad pilotprojektet egentligen syftade till. Samverkanskoordinatorerna uppfattade 

emellertid sitt uppdrag som relativt tydligt. Ur deras perspektiv framstod snarare 

bedömningsteamets funktion som oklar.  

Sammantaget genomgick arbetsmodellen som helhet en del förändringar under hösten 

2017. Förändring och anpassning är en självklar del i ett pilotprojekt, men mot 

bakgrund av den korta projekttiden innebar förändringarna att vare sig 

bedömningsteamet eller koordinatorfunktionen hann stabiliseras inom ramen för 

projekttiden. I samband med utvecklingsgruppens möte 28 september 2017 blev det 

också tydligt att projektet hade utvecklats i en riktning som inte stämde överens med 

allas förväntningar. Det blev också tydligt att bilden av projektets syfte, målgrupp och 

innehåll skilde sig åt mellan företrädare för de olika myndigheterna. Såväl 

utvärderarens som projektledningens bedömning var att de skilda uppfattningarna 

hämmade projektets utveckling. Av det skälet togs initiativ till en delstudie med syfte att 

synliggöra samtliga aktörers perspektiv. Tanken var att sedan bjuda in till ett 

dialogmöte med fokus på att skapa en gemensam bild av projektets syfte och 

förutsättningar för att på så sätt lägga en grund för ett mer konstruktivt samarbete.  

En gemensam bild av projektets förutsättningar 

Tillvägagångssättet i delstudien beskrivs i metodkapitlet ovan, men här kan sägas att det 

underlag som ligger till grund för analysen är dels intervjuer med företrädare för 

stadsdelarna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, dels observationer från 

möten med bedömningsteamet och utvecklingsgruppen.  

De mer specifika frågor som delstudien avsåg att besvara var följande:  

⁻ Vilka tolkningar och uppfattningar om pilotprojektets förutsättningar och syfte 

finns?  

⁻ Hur relaterar dessa till projektets faktiska ramar? 

⁻ Hur kan man förstå skillnaderna? 



28 
 
 

⁻ Vad kan göras för att åstadkomma en tillräckligt stabil grund för att pröva och 

utvärdera arbetsmodellen? 

Studien visar att det fanns en gemensam bild av att A-torget inte fungerade i sin 

nuvarande form till följd av strukturella och organisatoriska förändringar och att en 

översyn av verksamheten var en relevant åtgärd, men det fanns olika uppfattningar om 

vilka beslut som hade tagits kring A-torgets framtid och vilken roll pilotprojektet 

spelade i det sammanhanget. Några uppfattade att det beslut som tagits innebar att A-

torget skulle läggas ned, medan andra menade att beslutet innebar en rekonstruktion av 

verksamheten.  

När det gäller pilotprojektets roll uttryckte flera att man kände sig allmänt osäker, men 

med utgångspunkt i den egna uppfattningen om vad som hade beslutats avseende A-

torget drog man antingen slutsatsen att den modell som utvecklades inom ramen för 

pilotprojektet skulle ersätta det tidigare A-torget, eller att arbetsmodellen skulle blir en 

ny verksamhet inom ett förändrat A-torg.  

En annan fråga som framförallt kom upp i intervjuerna med företrädare för stadsdelarna 

var översynen av A-torget. Som beskrivs i en rapport till DELTA:s styrelse16 

genomfördes en översyn som bland annat resulterade i förslaget om pilotprojektet. 

Intervjuer med företrädare för stadsdelarna visar emellertid att man inte uppfattade att 

en översyn av det slaget man hade förväntat sig var genomförd. Framförallt var 

upplevelsen att stadsdelarna inte hade involverats i processen, men man menade också 

att det inte var helt tydligt vad den genomförda översynen hade resulterat i och därmed 

blev det inte heller tydligt i vad mån den insats som prövades i pilotprojektet var en 

rimlig konsekvens av översynen. 

Analysen av det insamlade materialet landade alltså i att det fanns olika bilder av vad 

som hade beslutats kring A-torgets framtid, vilken roll pilotprojektet hade i 

sammanhanget, samt stadsdelarnas känsla av oklarhet kring översynen. För att bena ut 

vad som kunde sägas vara den ”sanna” bilden, eller den bild av projektets 

förutsättningar som parterna borde enas kring, analyserades tillgänglig dokumentation, 

                                                           
 

16 Rapport Översyn Arbetsmarknadstorget, april 2017. 
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det vill säga beslut, rapporter, mötesanteckningar och liknande. I korthet visar denna 

dokumentation att styrelsens formulering kring A-torgets framtid var att verksamheten 

skulle bibehållas, utvecklas och i viss mån rekonstrueras och att pilotprojektet skulle ses 

som en del i översynen av ett rekonstruerat A-torg.17 Här fanns således relativt tydligt 

formulerade beslut, men samtliga parter var alltså inte helt införstådda med vad som 

faktiskt hade beslutats.  

När det gäller översynen fanns också viss dokumentation att tillgå. I ett förslag till beslut 

om finansiering av pilotprojektet beskrivs hur uppdraget om översynen var formulerat. 

Här står att en inventering av förändrade förutsättningar ska genomföras, att 

konsekvenserna av dessa förändringar ska analyseras, samt att arbetet ska ske i nära 

samverkan mellan berörda parter.18 Det är emellertid skrivningar som lämnar ett visst 

tolkningsutrymme – vad betyder exempelvis i nära samverkan med berörda parter? Vad 

som är rätt eller fel i detta sammanhang går inte att säga, men sannolikt hade en 

tydligare förankringsprocess med stadsdelarna inför översynen varit gynnsam.  

Resultatet av intervjustudien, presenterades vid två tillfällen i november 2017. 

Representanterna i utvecklingsgruppen och bedömningsteamet, samt alla övriga 

intervjupersoner bjöds in till dessa tillfällen. I vilken mån delstudien medförde att en 

gemensam bild av projektets syfte och ramar skapades kan inte kan bedömas med 

någon säkerhet, men efter hand skedde en viss förskjutning mot mer konstruktiva 

samtal i utvecklingsgruppen och ett större fokus på ärendediskussioner i 

bedömningsteamet. Vad som också är viktigt att notera är att de två 

samverkanskoordinatorer som rekryterades från Arbetsförmedlingen valde att avsluta 

sina uppdrag i projektet i anslutning till att projektet förlängdes. Under projektets andra 

fas fanns därmed enbart en koordinator kvar.  

 

  

                                                           
 

17 Rapport Översyn Arbetsmarknadstorget, april 2017; Översyn Arbetsmarknadstorget, Dnr 0015/17. 
18 Översyn Arbetsmarknadstorget, Dnr 0015/17, s 2.  
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Pilotprojektet del 2: Arbetsmodellen 

Från årsskiftet 2017/2018 låg fokus i utvärderingsuppdraget på bedömningsteamets 

och samverkanskoordinatorernas arbete. Ett pilotprojekt innebär som sagt att man 

prövar och förändrar efter hand och det aktuella pilotprojektet är inget undantag. De 

diskussioner, bedömningar och slutsatser som ligger till grund för modellens framväxt 

har beskrivits i föregående avsnitt och den modell som blev resultatet av dessa 

processer presenterades inledningsvis. I det avsnitt som följer redogörs för det konkreta 

arbete som bedrivits inom ramen för pilotprojektet och vad det har resulterat i.  

Bedömningsteamet 

Underlaget är relativt sparsamt för att bedöma i vilken utsträckning bedömningsteamets 

insatser bidrar till att behov klargörs och insatser rekommenderas i ärenden där 

ordinarie myndigheter inte kommer vidare. Bedömningsteamet träffades regelbundet 

varannan vecka under i stort sett hela projekttiden, men som vi sett kom diskussionerna 

i bedömningsteamet periodvis att domineras av frågor med koppling till projektets 

organisation och processer. Ärendediskussionerna kom i bakgrunden och 

dokumentationen av de ärenden som trots allt har diskuterats är relativt knapphändig.  

Det underlag som finns att tillgå är därmed i huvudsak reflektioner från observationer i 

samband med bedömningsteamtes träffar.  

Vid ett par av bedömningsteamets träffar var också teamets funktion en uttalad 

diskussionsfråga. Projektledningen hade inför dessa tillfällen uppmanat 

representanterna att fundera över hur arbetet hade fungerat, om man uppfattade att 

teamet hade en funktion att fylla, vad som i så fall hade fungerat bra och vad som kunde 

utvecklas. De intervjuer som genomfördes i samband med delstudien under projektets 

första fas, och som primärt avsåg att skapa en gemensam bild av projektets syfte och 

förutsättningar, kompletterar detta underlag. I samband med dessa intervjuer ställdes 

även frågor om hur man uppfattade bedömningsteamet. 

Sammantaget tycks den gemensamma uppfattningen vara att bedömningsteamet har en 

viktig funktion att fylla. De argument som framförs relaterar framförallt till det lärande 

som skett mellan företrädarna i teamet. De lärdomar man resonerar kring  
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kretsar kring två problemområden. Det ena är att de underlag som tas fram av en 

myndighet eller på uppdrag av en myndighet, exempelvis arbetsförmågeutredningar och 

läkarutlåtanden, uppfattas som ofullständiga eller obegripliga av andra myndigheter. 

Det andra problemområdet är att myndigheternas olika regelverk och riktlinjer krockar. 

Ett konkret exempel på det är synen på arbetsförmåga där Arbetsförmedlingen utgår 

från individens egen bedömning av sin arbetsförmåga, samtidigt som socialtjänsten 

kräver att individen skrivs in för att berättigas till försörjningsstöd oavsett om individen 

själv uppfattar sig ha arbetsförmåga eller inte. Försäkringskassan tycks å sin sida ha en 

betydligt vidare syn på arbetsförmåga jämfört med såväl individen som jämfört med 

övriga myndigheter.  

Bedömningsteamet löser inte dessa problem, men uppfattningen bland flertalet 

representanter i teamet är att diskussionerna har bidragit med kunskap som tydliggjort 

vilka handlingsvägar som är möjliga och vilka som utgör en återvändsgränd. Även om få 

ärenden har tagits upp menar representanterna i teamet att de har fått en kunskap om 

hur man generellt kan agera i ärenden som liknar de som diskuterats. Vid ett av de 

tillfällen då bedömningsteamets funktion diskuterades mer specifikt nämnde en av 

representanterna att de klargöranden som hen hade fått med sig från teamet 

uppskattningsvis hade besparat individen flera år av rundgång i systemet. 

Diskussionerna i teamet uppfattas alltså som värdefulla och det lärande som skett 

hittills har löst upp en del knutar, men den positiva bilden av bedömningsteamet 

handlar framförallt att om att man ser en utvecklingspotential. Uppfattningen är också 

att om den potentialen ska realiseras fullt ut behövs rutiner för dokumentation och 

uppföljning av de ärenden som tas upp. Det behövs också rutiner för hur det lärande 

som sker inom teamet ska kanaliseras vidare i respektive organisation.  

Slutligen är uppfattningen att det måste finnas en instans att vända sig till i de fall då 

bedömningsteamet inte kommer vidare, exempelvis i de fall då faktiska glapp i 

välfärdsystemet identifieras. Resonemanget här är inte att denna instans nödvändigtvis 

ska lösa frågan, men att frågan måste lyftas till en instans som har möjlighet att påverka 

den strukturella nivå där problemet ligger. 
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Samverkanskoordinatorerna 

Samverkanskoordinatorernas arbete bedöms primärt utifrån den enkätstudie som har 

genomförts. Den omfattar de 44 deltagare som hade anvisats till 

samverkanskoordinatorerna fram till januari 2018. Som vi har sett valde två av 

koordinatorerna att avsluta sina uppdrag i projektet i början av 2018, men alla tre 

koordinatorer som medverkat i projektet har fyllt i enkäter för sina respektive 

deltagare, alternativt skickat avidentifierade sammanställningar som projektledningen 

fört över i enkätmallen. 

Deltagargruppen 

Könsfördelningen är jämn i gruppen; 21 kvinnor, 23 män. Det är stor spridning på 

åldrar. Åtta personer är mellan 20 och 35 år, 18 personer är mellan 36 och 50 år och lika 

många, det vill säga 18 personer, är mellan 51 och 65 år. Medelåldern bland männen är 

högre (50 år jämfört med 44 för kvinnorna). Det handlar främst om att de deltagare som 

är under 30 år är kvinnor, vilket drar ned medelåldern. De flesta är ensamstående (31 

personer), varav tre har ett eller flera hemmavarande barn. För två personer saknas 

uppgift om familjesituation och resterande 11 personer lever tillsammans med en 

partner. Sex av dessa har också ett eller flera hemmavarande barn.  Nästan två 

tredjedelar, 29 personer, är födda i annat land än Sverige.  

Informationen om utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet är knapphändig och 

varierande, men sex personer uppges helt sakna utbildning och arbetslivserfarenhet. 

Tre av dessa uppges också vara i behov av tolk. Fyra personer har högskoleutbildning, 

men har antingen varit arbetslösa under många år eller saknar erfarenhet från svensk 

arbetsmarknad. I övrigt är som sagt informationen knapphändig, framförallt när det 

gäller utbildning. Utöver de nio personer som redan nämnts finns uppgift om 

arbetslivserfarenhet för ytterligare 20 personer. Här varierar erfarenheterna från 

”mycket begränsad” eller ”kort”, till ”omfattande” och ”god”. De branscher som 

deltagarna uppges ha erfarenhet från är restaurang, industri, handel, transport och 

administration. Ett par personer har haft egna företag. Sammantaget saknas uppgift om 

utbildning och arbetslivserfarenhet för 15 personer. 
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Att vara född i ett annat land än Sverige hänger samman med generellt sämre 

förutsättningar för att få ett arbete (Arbetsekonomiska rådet/AER 2017; Nordström 

Skans, Eriksson & Hensvik 2017) och av det skälet blev det relevant att ställa den frågan 

även här. Nära två tredjedelar, 25 personer, är födda i annat land. Arbetslivserfarenhet 

och utbildningsnivå är frågor där informationen från enkäterna är varierande, men 

utifrån den information som finns tycks gruppen utrikes födda omfattas av mer 

begränsad utbildning och arbetslivserfarenhet, men det finns undantag. Två av 

deltagarna med högskoleutbildning är födda i annat land och det finns utrikes födda 

personer som uppges ha omfattande arbetslivserfarenhet, i vissa fall med kvalificerade 

arbetsuppgifter.  

Sammanlagt har alltså enkäter för 44 personer fyllts i av koordinatorerna, men åtta 

personer har inte tagit del av samverkanskoordinatorernas insatser. Sex personer kom 

inte till avtalade möten, trots flera påstötningar från koordinatorerna, och 

återremitterades av det skälet till anvisande myndighet (Arbetsförmedlingen). En 

person avslutades på egen begäran efter kort tid eftersom hen hade ordnat en 

praktikplats på egen hand. En person återremitterades till Arbetsförmedlingen eftersom 

ansvarig koordinator avslutade sin tjänst innan personen kallades till ett första möte.  

I redovisningen som följer utgörs ”deltagargruppen” av de resterande 36 personer. Det 

är personer som koordinatorerna arbetat med under en kortare eller längre period. 

Baserat på enkätmaterialet redovisas en sammanställning av deltagarnas historik, vilka 

hindrande omständigheter deltagarna omfattas av, vilka skäl som ligger till grund för att 

deltagaren inte har kommit ”rätt i välfärden” inom befintligt system, vilka åtgärder som 

vidtagits inom ramen för den aktuella insatsen, samt vilka resultat som har uppnåtts.  

Deltagarnas historik 

De 36 personer som ingår i deltagargruppen har alla sin individuella historia, men för att 

förmedla en greppbar och överskådlig bild är det nödvändigt att göra avkall på 

nyanserna. Det går då att urskilja tre vanligt förekommande inslag som i stort 

kännetecknar deltagarnas historik:  

 Konstaterad, långvarig sjukdom med återkommande perioder av 

sjukskrivning. Flera har haft ett arbete, i vissa fall ett kvalificerat arbete, men 
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blivit sjuka. I övergången mellan sjukskrivning och återgång till arbete har sedan 

olika problem uppstått. I en del fall är individen själv övertygad om att hen inte 

kan arbeta, men Försäkringskassan har inte beviljat sjukersättning. I andra fall är 

individen mer inställd på att återgå till arbete, men har med stöd från ordinarie 

myndigheter inte kunnat närma sig arbetsmarknaden. 

 

 En historik präglad av social problematik, exempelvis skuldsättning, 

bostadslöshet och missbruk, men också familjerelaterade problem, våld i nära 

relationer och liknande är ett annat inslag som förkommer i beskrivningen av 

deltagarnas bakgrundshistoria. 

 

 Utanförskap och traumatiska upplevelser kopplade till migration är en 

relativt vanlig historik. Här är det emellertid viktigt att påpeka att detta inte 

stämmer in på samtliga personer som är födda i annat land än Sverige. 

Variationen under denna rubrik är också stor. Som exempel innehåller 

historiebeskrivningarna allt från koncentrationssvårigheter till försök att begå 

självmord.  

Historiebeskrivningarna ovan täcker som sagt inte in alla nyanser och det är också så att 

de enskilda deltagarnas historiebeskrivningar ofta omfattar flera eller samtliga av de 

ovan beskrivna aspekterna. Situationen är med andra ord komplex. Samma sak gäller 

nuläget, det vill säga vad det är som i dagsläget kan sägas utgöra det huvudsakliga 

problemet i förhållande till målet att få en fungerande vardag och att närma sig egen 

försörjning.  

Hindrande omständigheter 

Även de hindrande omständigheterna har kategoriserats, vilket reducerar 

komplexiteten och de individuella skillnaderna. Här ska också sägas att en av deltagarna 

inte finns med i redovisningen nedan. Det rör en person där koordinatorn uppger att det 

är oklart varför personen ifråga är arbetssökande och varför hen anvisats till teamet. 

Efter ett par samtalstillfällen med koordinatorn fick den här personen också ett arbete. I 

övrigt ligger de omständigheter som i nuläget bedöms hindra individen i linje med de 



35 
 
 

som beskrivs i deltagarnas historik. Det handlar primärt om ohälsa, svag etablering och 

social problematik, inte sällan i kombination med varandra.  

 Ohälsa 

Olika grad av fysisk och/eller psykisk ohälsa är ett genomgående drag i 

deltagargruppen, men i 14 av de fall som samverkanskoordinatorerna arbetat med utgör 

ohälsa mer uttalat grundproblematiken. Problembeskrivningarna kan delas upp i två 

kategorier där tolv personer haft en mer eller mindre fast förankring på 

arbetsmarknaden, men under olika perioder varit sjukskrivna på grund av sina fysiska 

och/eller psykiska besvär och det finns oklarheter kring nuvarande arbetsförmåga. I sex 

av dessa fall uppges personen ha ansökt om sjukersättning, men fått avslag. I de 

resterande två fallen handlar det också om personer med fysisk eller psykisk ohälsa som 

grundproblem, men skälet till att de har sökt sig till eller anvisats till DELTA är snarare 

att en pågående insats via Arbetsförmedlingen fallerat.  

 Svag etablering 

I den här gruppen finns sju personer. Samtliga är födda i annat land, men har bott i 

Sverige en längre tid, alltifrån fyra år till mer än 20 år. Samtliga saknar i stort sett 

arbetslivserfarenhet och framförallt arbetslivserfarenhet från svenska 

arbetsmarknaden. Kort eller ingen utbildning är ett genomgående drag. Språket uppges 

vara ett betydande hinder och alla utom en omfattas av mer eller mindre uttalad psykisk 

ohälsa som kan kopplas till livssituationen. Fyra personer, samtliga män, omfattas också 

av betydande fysisk och psykisk ohälsa som inte kan härledas till utanförskap, utan 

handlar om att personen råkat ut för en specifik händelse, exempelvis trafikolycka eller 

liknande.  En av kvinnorna i gruppen uppger också att huvudansvar för barnen hindrar 

henne från att ta ett arbete.  

 Social problematik 

I åtta fall tycks olika former av social problematik utgöra grundproblemet. I tre av dessa 

handlar det om faktorer som missbruk, skuldsättning och bostadslöshet. I de resterande 

fem fallen tycks det mer handla om svårigheter att finna sig till rätta i ett socialt 

sammanhang, exempelvis på en arbetsplats. Gruppen som helhet omfattas av betydande 

ohälsa, såväl psykisk som fysisk, men ohälsan tycks i första hand vara en konsekvens av 
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grundproblemet. I övrigt är gruppen påtagligt heterogen avseende såväl 

utbildningsbakgrund, tidigare arbetslivserfarenhet och födelseland.  

 Kombinerad problematik 

För tre personer kan situationen beskrivas som mycket komplex och det är svårt att 

bedöma vad som är grundproblemet, men inslag av både psykisk ohälsa och fysiska 

besvär är centrala delar. Familjerelaterade bekymmer, mycket begränsad 

arbetslivserfarenhet och en långvarig anknytning till socialtjänsten är andra 

gemensamma nämnare. 

 Vård av anhörig 

För två av deltagarna, en man och en kvinna, är det vård av anhörig som uppges vara 

grundproblemet. I båda fallen handlar det om en sjuk partner vars hälsotillstånd gör att 

hen inte kan lämnas ensam. I båda fallen har också den vårdande partnern drabbats av 

olika former av ohälsa till följd av situationen. 

Skäl till att deltagarna inte kommer rätt i välfärden  

Deltagarna omfattas alltså av en rad omständigheter som på olika sätt försvårar 

möjligheten att försörja sig genom arbete eller att påbörja studier. Men att omfattas av 

exempelvis ohälsa eller social problematik är något som det ordinarie välfärdsystemet 

har till uppgift att hantera. Frågan är då varför så många tenderar att fastna i systemet – 

varför kommer de inte rätt i välfärden med stöd av ordinarie insatser?  

Att försöka reda i detta blev en central fråga för samverkanskoordinatorerna och några 

av frågorna i enkäten syftar till att ringa in problemområdet. Här är det på sin plats att 

notera att fallerande samverkan mellan myndigheterna är själva utgångsläget – att 

samverkan mellan myndigheterna inte fungerar optimalt är den problemanalys som 

ligger till grund för att pilotprojektet initierades. De skäl eller förklaringar som pekas ut 

här är på en mer konkret nivå och det är också förklaringar som rör nuläget, vad det är 

som i dagsläget kan pekas ut som ett betydande hinder för att individen inte kommer 

vidare.  Personernas historik, vad som fallerat under årens lopp, är frågor som inte 

besvaras.   

Med det förbehållet är det huvudsakligen tre förklaringar som lyfts fram: otillräckliga 

utredningar, ordinarie insatser kommer inte deltagaren till del, samt individuella 
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faktorer. Här ska också sägas att det sällan är ett enskilt skäl som utgör den centrala 

förklaringen. Snarare är det en kombination av flera eller samtliga faktorer, men med 

olika tonvikt på en viss förklaringsfaktor. 

 Otillräckliga utredningar 

Oklarhet kring individens arbetsförmåga är den enskilt vanligaste 

problembeskrivningen, trots att deltagarna under lång tid har varit knutna till en eller 

flera av myndigheterna, och trots att många av dem deltagit i en mängd insatser. Nära 

hälften av deltagarna bedöms vara i behov av någon form av klargörande när det gäller 

arbetsförmåga. I vissa fall har inga arbetsförmågeutredningar gjorts tidigare, medan det 

i andra fall har genomförts flera utredningar, och det finns ett omfattande underlag, men 

underlaget är trots detta otillräckligt. Läkarintyg är ett exempel på underlag som saknas 

och i de fall där intyg finns är de otillräckliga. Det senare är särskilt tydligt i de fall där 

individen ansökt om sjukersättning, men fått avslag. Sammantaget saknas en tydlig och 

enhetlig bild av individens arbetsförmåga och därmed saknas också en grund för att 

bedöma vad som är en lämplig insats.  

 Ordinarie insatser kommer inte individen till del  

Problembeskrivningarna visar att deltagarna inte självklart fått tillgång till relevanta 

insatser och stöd inom befintligt system. Flera av deltagarna har inte varit inskrivna på 

Arbetsförmedlingen och därmed inte haft tillgång till de insatser som erbjuds där. 

Eftersom det handlar om personer som uppbär försörjningsstöd borde individen 

uppmanats av socialtjänsten att skriva in sig, men deltagarna själva menar att de inte 

fått den informationen.  

Att vara inskriven på Arbetsförmedlingen är emellertid ingen garanti för att få tillgång 

till relevanta insatser. Det finns exempel på deltagare som varit inskrivna under lång tid, 

men deras behov har ändå inte har fångats upp i kontakten med handläggarna. Det visar 

sig bland annat genom att koordinatorerna anvisat deltagare till insatser som ingår i 

Arbetsförmedlingens ordinarie utbud, exempelvis ITA (Arbetsförmedlingens insats 

Introduktion till arbete). Anvisningar till KC (Göteborgs Stads Kompetenscenter) och KA 

(Kompletterande arbetsmarknad) förekommer också. Ett annat uttryck för att 

deltagarna inte fått tillgång till relevanta ordinarie insatser är att koordinatorerna i flera 
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fall bedömt att deltagaren primärt behöver stöd i att matchas till rätt arbetsgivare eller 

rätt utbildningsinsats.  

Ytterligare exempel är att brister i kommunikation mellan myndigheterna, liksom 

mellan myndigheter och arbetsgivare, resulterat i att personer med möjlighet att få ett 

arbete eller att utöka omfattningen i en befintlig anställning gått miste om den 

möjligheten. Ett konkret exempel är ett fall där Arbetsförmedlingen förlängt ett beslut 

om lönestöd i en viss omfattning, trots att individen och arbetsgivaren varit överens om 

att omfattningen skulle utökas, och trots att socialtjänsten haft kännedom om 

önskemålet att utöka omfattningen.  

 Sociala och personliga faktorer  

Familjesituation, språkkunskaper, men också personliga förhållningssätt och 

egenskaper är exempel på faktorer som tycks ha betydelse för att individen inte kommer 

vidare. Att vårda en svårt sjuk anhörig, att en anhörig omfattas av svår social 

problematik, att det finns problem i relationen till en nära anhörig, eller att individen ser 

sin huvudsakliga roll som ansvarig för hem och barn, är exempel på situationer som kan 

bidra till att individen fastnat i systemet. I några fall, men inte alla, rör det sig om 

personer som bedöms ha svaga kunskaper i svenska. I samtliga fall upplever sig 

individen förhindrad att arbeta eller att delta i en aktivitet.  

En annan typ av problematik som beskrivs är bristande motivation och svag självkänsla. 

Uppgivenhet och bristande motivation är relativt vanligt och förmodligen är det delvis 

en konsekvens av att individen under lång tid cirkulerat i ”systemet”, men i nuläget 

utgör uppgivenheten och den bristande motivationen också hinder för att komma 

vidare. Påtagligt svag självkänsla är en annan faktor som hindrar. Sammantaget är det 

här egenskaper eller förhållningssätt som flertalet deltagare omfattas av i någon grad, 

men i några fall tycks de utgöra mer framträdande hinder.  

Åtgärder  

Vilka åtgärder har då koordinatorerna vidtagit och vad har dessa lett fram till? 

Fördjupad kartläggning, samtal, motivationsarbete, information om rättigheter och 

skyldigheter i förhållande till myndigheterna är de inledande insatser som 

koordinatorerna genomför och dessa har kommit alla deltagare till del. För en del var 
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det också så långt man hade kommit i processen vid tidpunkten för datainsamlingen. För 

andra hade processen kommit längre. Skillnaderna handlar delvis om när individen blev 

anvisad till samverkanskoordinatorn, men det handlar också om benägenheten och 

möjligheten att medverka, att komma till avtalade möten och så vidare.  

I diagrammet nedan redovisas omfattningen av de mer konkreta åtgärder som initierats 

av koordinatorerna. Här kan det vara viktigt att notera att det inte självklart handlar om 

genomförda eller påbörjade åtgärder. I vissa fall är det åtgärder som man kommit 

överens om, men som inte påbörjats i praktiken.  

Diagram 1: VIDTAGNA ÅTGÄRDER TILL OCH MED 1 MARS 2018 

 

 

Att ge stöd i kontakten med Arbetsförmedlingen, socialtjänsten, vården och 

Försäkringskassan är i grunden en insats som samtliga deltagare har behov av och som 

alla i någon utsträckning också fått ta del av. Men i vissa fall handlar det om ett mer 

handgripligt stöd och det är den typen av stöd som ligger under åtgärden 

”Myndighetskontakter” i diagrammet. Här ingår åtgärder som se till att deltagaren tar 

nödvändiga kontakter för att få tillgång till samhällets resurser, eller att koordinatorn 

själv kontaktar exempelvis läkare för att boka besök. Det handlar också om att initiera 

flerpartssamtal med myndighetsföreträdare och att följa med individen till möten med 

socialtjänsten eller Arbetsförmedlingen.  
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Olika typer av utredningar för att klargöra arbetsförmåga, framförallt vårdkontakter har 

initierats, antingen för att komplettera befintliga underlag eller för att påbörja ett 

utredningsarbete kring individens ohälsa. I vissa fall har koordinatorn handgripligen fått 

beställa tid hos läkare för deltagarens räkning och har sedan också följt med vid besöket, 

medan det i andra fall har rört sig om att koordinatorn uppmanat deltagaren att själv 

beställa en tid. Utredningsinsatser som inte är kopplade till vården har också initierats, 

såväl arbetsförmågeutredningar via ViCan19, som utredning via arbetsprövning på en 

arbetsträningsplats. När det gäller arbetsprövning innebär det vanligtvis ett omfattande 

arbete för att hitta en arbetsgivare som är villig att ta emot deltagaren. Några deltagare 

uppges själva vara aktiva i detta arbete. 

Anvisning till en insats inom ordinarie system är ytterligare en åtgärd. De insatser som 

ryms i den här kategorin är validering, ITA, KC och KA. 

Återansökan om sjukersättning har också registrerats som åtgärd. Bakom den åtgärden 

ligger insatser som att hjälpa till med komplettering av läkarintyg och även hjälp med att 

sätta ihop ansökan. I deltagargruppen finns sex personer som uppges ha fått avslag på 

sjukersättning. Tre av dessa har skickat in en ny ansökan, alternativ jobbar på att få fram 

underlag för att göra en återansökan. I dessa tre fall har koordinatorn således bedömt 

att rätt i välfärden för den aktuella deltagaren skulle kunna vara sjukersättning.  

Två fall har diskuterats i bedömningsteamet som då bidragit med konsultativt stöd till 

koordinatorn. I ett fall resulterade det i beslutet att genomföra en sip20 – en åtgärd som 

är registrerad under rubriken ”Myndighetskontakter”.  

  

                                                           
 

19 ViCan är en DELTA-finansierad verksamhet med fokus på att utreda arbetsförmåga och identifiera vilka 
insatser som behövs för att individen ska kunna gå vidare i sin process mot egen försörjning. Se 
www.samordningsdelta.se.  
20 Sip står för Samordnad individuell handlingsplan. Alla som behöver insatser från både socialtjänsten och sjuk- 
och hälsovården kan få en samordnad individuell handlingsplan om det krävs för att behoven ska tillgodoses. 
Individen måste ge sitt samtycke. Se www.socialstyrelsen.se 

http://www.samordningsdelta.se/
http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/samordnadindividuellplan-sip
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Resultat 

Underlaget för utvärderingen av samverkanskoordinatorernas arbete har samlats in i ett 

skede då insatsen pågått förhållandevis kort tid, och med tanke på att 

samverkanteamets fokus – att erbjuda insatser till personer där ordinarie myndigheter 

har kört fast – kan förväntningarna på snabba och konkreta resultat i termer av egen 

försörjning, påbörjad utbildning eller liknande inte ställas alltför högt. Resultatet av 

samverkanteamets arbete kan snarare beskrivas i termer av ”stegförflyttningar”. 

Deltagarnas situation har ur såväl Arbetsförmedlingens som socialtjänstens perspektiv 

uppfattas som oklar och man har inte kunnat bedöma vad som ska vara nästa steg. Den 

bedömningen har koordinatorerna kunnat göra efter en fördjupad kartläggning och 

samtal. Totalt har 41 konkreta åtgärder initierats (se diagram 1 ovan).  

Åtgärderna kan alltså ses som ett resultat i sig, men om man ser till den övergripande 

målsättningen med pilotprojektet – att mejsla fram en insats som bidrar till att 

individerna lotsas rätt i välfärden – är det intressant att se var individerna befinner sig i 

förhållande till välfärdsystemet. En resultatuppföljning som samverkankoordinatorerna 

gjorde i början av april 2018 har därför sammanställts och redovisas i diagrammet på 

nästa sida. Här ser vi att tre av deltagarna fått ett arbete – i ett fall utan lönesubvention. 

Åtta personer har återremitterats till Arbetsförmedlingen eller socialtjänsten utan 

insats. Som beskrivs inledningsvis handlar det främst om personer som själva valt att 

inte delta. En person har anvisats till KC och har avslutats i samband med det. Återstår 

32 personer, varav fyra har definierats som Pågående. Här har inga konkreta resultat 

ännu uppnåtts och den kvarvarande koordinatorn arbetar fortfarande med att utreda 

om och hur en väg ut på arbetsmarknaden kan se ut för individen. Resterande 28 

personer är i någon form av insats eller har en planerad insats som ännu inte påbörjats. 

Nära hälften av dessa, 13 personer, arbetstränar/arbetsprövar eller genomgår 

arbetsförmågeutredning via ViCan. Nio personer har en planering som omfattar 

antingen, ITA, KA, extratjänst21 eller praktik. Resterande sex är omfattas i huvudsak av 

insatser via vården, antingen utredande eller behandlande.  

                                                           
 

21 Extratjänst är en anställningsform där arbetsgivare inom kommun, landsting och privata utförare inom 
välfärden kan få ett ekonomiskt stöd motsvarande lönekostnaden i max 24 månader. Anställningen riktas till 
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Diagram 2: RESULTAT TILL OCH MED 2018-04-10 

 

 

  

                                                           
 

långtidsarbetslösa och nyanlända. Se 
http://www.regeringen.se/49ba4f/contentassets/257eff7b95ef42508f075aaafeb943fb/faktablad-om-
extratjanst.pdf.   
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Slutsatser  

Utifrån utvärderingens olika delar kan en del slutsatser dras. Analysen av projektets 

processer visar på en del hämmande inslag som fördröjde pilotprojektets utveckling. 

Den korta projekttiden har hittills inte nämnts, men det är självfallet en betydande 

faktor. Omgivande faktorer, såsom hög personalomsättning och mer eller mindre 

genomgripande förändringar i flera av de involverade myndigheterna är andra aspekter 

som inte tagits upp i analysen. Arbetsförmedlingen genomgår exempelvis en omfattande 

omorganisering. För stadsdelarna medför en planerad centralisering av 

utbildningssektorn i Göteborgs Stad påtagligt förändrade förutsättningar.  

Det finns också en del inslag i A-torgets konstruktion som har betydelse. Framförallt 

tycks den ekonomiska modell som A-torget bygger på vara komplicerad och 

svårbegriplig. Detta lyfter såväl projektledningen som olika representanter för parterna 

i projektet fram som ett bekymmer, inte minst eftersom bristande transparens ger en 

grogrund för spekulationer och misstänksamhet och därmed dåliga förutsättningar för 

samarbete. Sammantaget finns alltså en del omgivande faktorer som inte analyserats 

närmare, men som på goda grunder kan antas ha haft en hämmande inverkan på 

projektets utveckling.  

Utifrån de processrelaterade faktorer som analyserats i utvärderingen kan man dra 

slutsatsen att ett mer friktionsfritt samarbete mellan parterna hade gynnats av om 

samtliga medverkande parter hade varit införstådda med den roll- och 

ansvarsfördelning som gäller mellan utvecklingsgruppen, beredningsgruppen och 

styrelsen inom DELTA.22 En viktig förutsättning för ett fungerande samarbete är också 

insikten om att man som representant i samordningsförbundets grupperingar inte 

primärt företräder sin egen organisations intressen. Representanterna medverkar 

utifrån sin organisationsspecifika kunskap, men med samordningsförbundets uppdrag i 

fokus (Nationella nätverket för samordningsförbund 2018). De stundtals ganska låsta 

diskussionerna i såväl utvecklingsgruppen som i bedömningsteamet tyder på att ett 

organisationsperspektiv tenderar att överskugga detta fokus.  

                                                           
 

22 Se exempelvis Budget och verksamhetsplan för år 2018. Dnr 0007/17. 
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Att olika tolkningar av pilotprojektets förutsättningar utvecklades, handlar sannolikt 

både om att samtliga parter inte varit helt införstådda med sina respektive roller i 

projektet och att man inte heller varit helt införstådd med vilka beslut som tagits. Här 

har var och en som medverkar i samordningsförbundets olika grupperingar och i 

pilotprojektet ett ansvar, men det måste också ges rimliga förutsättningar för att ta detta 

ansvar, exempelvis genom att beslutsprocesserna är transparenta och att relevant 

information når ut till alla berörda. Utvärderingen tyder på att projektprocesserna, och 

kanske även DELTA:s processer mer allmänt, hade kunnat förbättras i dessa avseenden.  

Huvudsakligt fokus i utvärderingen är emellertid inte processer, utan den arbetsmodell 

som utvecklats och prövats. Här kan det konstateras att det finns visst stöd i forskningen 

för att insatser av det här slaget fungerar. Studier som specifikt belyser den typ av 

konsultativt team som bedömningsteamet utgör har inte kunnat identifieras. Det finns 

en del forskning om case management där liknande team förmodligen ingår, men det 

framgår inte helt tydligt om så är fallet. När det gäller koordinatorfunktionen är det 

forskning om personligt ombud som ligger närmast till hands. Här tyder befintlig 

kunskap på att den här typen av insats har förutsättningar att lotsa rätt i välfärden om 

man med det menar att individen får bättre tillgång till samhällets utbud av vård, stöd 

och service (exempelvis Socialstyrelsen 2014).  

En studie som kan vara värd att lyftas fram är utvärderingen av ett samverkansteam 

som har tydliga likheter med den modell som utvecklats inom pilotprojektet (Pay off 

2016). Här dras slutsatsen att samverkanteamet har goda förutsättningar för att ge 

deltagarna ett stöd som kan leda till förändring och att det är ett bra komplement till 

ordinarie verksamheter, men det betonas att effektiviteten i insatsen hänger samman 

med att den riktas till en tydligt definierad målgrupp. Teamet är en resurskrävande 

insats och ska inte nyttjas där ordinarie verksamheter borde klara sitt uppdrag.  

Befintlig forskning ger alltså visst stöd för att den arbetsmodell som utvecklats i 

pilotprojektet fungerar utifrån målet att deltagarna ska få bättre tillgång till samhällets 

resurser, vilket i förlängningen kan innebära att individen kommer i egen försörjning. 

Det mål som formulerats för bedömningsteamets och samverkanskoordinatorernas 

arbete är på ett övergripande plan att lotsa rätt i välfärden. Exakt vad det mer konkret 

kan innebära är inte tydligt definierat, men det syfte som utvärderingen relaterar till är 
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att individerna får ett stöd som möjliggör återgång till en fungerande tillvaro och ett stöd 

som möjliggör att de kan försörja sig själva eller komma ett steg närmare arbete eller 

studier. Även detta är ett mål som inte är särskilt konkret eller objektivt mätbart. För att 

trots detta kunna dra någon form av slutsats kring arbetsmodellens resultat kan man, 

utöver resultat i termer av arbete eller studier, utgå från begreppet ”stegförflyttningar”.  

Bedömningsteamets roll i sammanhanget är svår att uttala sig om, men utifrån de 

erfarenheter som representanterna i bedömningsteamet ger uttryck för kan slutsatsen 

dras att teamet är en central del i arbetsmodellen, inte minst som ett forum för lärande 

över myndighetsgränserna, vilket kan vara nog så viktigt. En annan slutsats är att ett 

mer välfungerande samarbete mellan myndigheterna inom ordinarie struktur, liksom 

ökad kunskap om varandras möjligheter och begränsningar, i många fall hade kunnat 

förhindra det långvariga myndighetsberoende som deltagarna i projektet omfattats av. 

De diskussioner som förts i bedömningsteamet, men också den information om 

deltagarnas historik som fångats upp i enkäterna och i samtal med koordinatorerna, 

tyder på detta. Utöver sin konsultativa roll i specifika ärenden kan bedömningsteamet 

spela en viktig roll i detta sammanhang.  

Koordinatorernas arbete är mer synligt. Enkätstudien visar att deltagarnas situation 

har klargjorts, man har bedömt vad nästa steg i processen bör vara, men kanske 

viktigast av allt – man har sett till att detta steg tas. Mot bakgrund av deltagarnas 

historik och livssituationer är en rimlig bedömning att koordinatorernas insats har 

bidragit till en betydande förändring. I flertalet fall har det skett en förflyttning från en 

situation präglad av oklarhet och ovisshet, till en situation av större klarhet och i vissa 

fall har insatsen också lett fram till ett mer konkret resultat. I vilken mån det är ett 

tillräckligt gott resultat som motiverar en implementering av arbetsmodellen på en mer 

permanent basis kan utvärderingen inte svara på. Det är en bedömning som styrelsen 

för samordningsförbundet DELTA måste göra. 
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Utöver de slutsatser som dras ovan kan det vara värt att avslutningsvis reflektera 

över några aspekter eller utvecklingsområden:  

 Om arbetsmodellen implementeras på mer permanent basis bör 

dokumentations- och uppföljningsrutiner tas fram. Rutiner behöver tas fram 

för att säkerställa att den kunskap som representanten i bedömningsteamet 

får även kommer relevanta medarbetare i ”hemorganisationen” till godo. 

 

 Om insatsen ska kunna följas upp på ett meningsfullt sätt måste det finnas 

begripliga och mätbara mål. Målformuleringen lotsa rätt i välfärden bör därför 

konkretiseras och det bör utvecklas indikatorer för att bedöma i vad mån 

individerna får ett stöd som möjliggör återgång till en fungerande tillvaro och 

ett stöd som möjliggör att de kan försörja sig själva eller komma ett steg 

närmare arbete eller studier. 

 

 Det kan konstateras att myndigheternas ordinarie samverkansarbete behöver 

förbättras, men även om det sker kvarstår en grupp som behöver utökat stöd. 

Det handlar om personer vars situation gör att man inte entydigt kan peka ut 

en enskild myndighet som ansvarig och/eller personer som av olika skäl inte 

förmår att driva sin process. Här tycks modellen ha en funktion att fylla även i 

de fall då ordinarie myndighetssamverkan fungerar optimalt.  

 

 Att modellen behövs även när ordinarie samverkan fungerar optimalt skulle 

kunna betraktas som ett systemfel. Välfärdssamhället borde helt enkelt inte 

ge utrymme för den typen av glapp. Den utvärderade arbetsmodellen löser 

inte heller systemfelen, men ambitionen är att inom ramen för befintligt 

system hitta bästa möjliga lösning för individen. I det sammanhanget 

synliggörs var i systemet bristerna finns och det är en insikt man bör ta vara 

på. Här finnas en potentiell möjlighet att verka för en strukturell förändring 

genom att föra vidare denna kunskap till en relevant instans, exempelvis 

DELTA:s förbundschef, som i sin tur kan lyfta problemet i ett sammanhang 

där mandat finns att förändra.  
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