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Förord 
Det är min förhoppning att resultatet av den här utvärderingen av projek-
tet ”Arbete åt alla” skall kunna spegla verksamheten och att de erfaren-
heter som projektet har gett upphov till kan komma till nytta i framtiden. 
Utvärderingen bygger i sina teoretiska avsnitt vidare på tidigare utvärde-
ringsrapporter som jag genomfört inom detta område. 
 
Jag vill tacka Er alla som så generöst och välvilligt låtit mig ta del av Era 
erfarenheter och som gjort det möjligt att genomföra utvärderingen. Jag 
vill samtidigt tacka Ina von Schantz Lundgren för värdefulla synpunkter 
på texten och dess innehåll. 
 
Falun i november 2007 
 
 
Mats Lundgren 
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Sammanfattning 
Projektet Arbete åt alla genomfördes under perioden februari – oktober 
2007 i regi av Lärcentrum i Vansbro kommun. Verksamheten riktade sig 
till personer mellan 18-64 år som antingen var arbetslösa, sjukskrivna el-
ler sjukskrivna från ett arbete med det långsiktiga ”målet att överbrygga 
klyftan mellan individen och arbete.” (Projektplanen) Projektet skulle 
också stärka deltagarnas möjligheter att förbättra sin kompetens för att 
öka deras möjligheter att komma tillbaka i arbete och därigenom klara sin 
egen försörjning. Deltagarna planerades att rekryteras vid ett och samma 
tillfälle samt att det skulle vara frivilligt att delta. Stor vikt skulle läggas 
vid att skapa individuella lösningar. Deltagarna skulle efter sin tid i pro-
jektet antingen gå vidare till:  
 

• fast arbete/återgå till sin arbetsplats 
• praktik som leder till ett arbete 
• yrkesutbildning som leder till arbete 
• praktik för att få yrkeserfarenhet 
• studier 

 
Målet kvantifieras som att fem personer skulle återgå till sitt arbete och 
fyra skulle prova på ett nytt arbete. 
 
Utvärderingen syftar till att beskriva och analysera de resultat och de er-
farenheter som projektet Arbete åt alla har gett upphov till. Resultatet tol-
kas och bedöms i relation till uppsatta mål, men också till andra upplevda 
effekter, positiva såväl som negativa. Det övergripande syftet är att ut-

värdera hur ett arbetsmarknadspolitiskt projekt kan stödja arbetslösa 

långtidssjukskrivna personer för att kunna ta sig in på arbetsmarknaden. 
Mot denna bakgrund formuleras följande frågeställningar: 
 

a) Hur uppfattade deltagarna sin medverkan i projektet och hur har 

detta påverkat deras förutsättningar för ett inträde på arbets-

marknaden? 

b) Hur såg deltagarnas arbetsmarknadssituation ut när de lämnade 

projektet? 

c) I vilken utsträckning uppnåddes projektets mål? 

 
Aktiviteterna i projektet organiserades så att deltagarna varje vecka arbe-
tade med personlig utveckling, dels i grupp och dels i form av individuel-
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la aktiviteter. Omfattningen anpassades till respektive person, då många 
p.g.a. av sitt hälsotillstånd inte orkade delta mer än att under förmidda-
gen. De aktiviteter som respektive individ planerade utifrån sina behov 
rörde till exempel samtal med psykologen och med övrig personal i pro-
jektet, liksom individuella studiebesök och/eller friskvård. Tyngdpunkten 
kom att ligga på deltagarnas personliga utveckling, då de ännu inte hade 
kommit till den punkt i rehabiliteringen där någon var mogen att ta några 
beslut vare sig vad det gäller arbete eller studier. Samtalen med psykolo-
gen, både i grupp och individuellt, uppskattades av samtliga deltagare och 
många uppgav att dessa var av stor betydelse för dem. De aktiviteter som 
genomförts bedömdes sammantaget av projektledaren ha ”varit av myck-
et stor betydelse främst för deltagarna men också för projektet som hel-
het.” (Lägesrapport, maj 2007)  
 
Ser vi till utfallet i fråga om deltagarna kunde göra ett inträde på arbets-
marknaden blev resultatet ”magert”. Av de 15 deltagarna var det endast 
en som lyckades få en lönebidragsanställning. Om resultatet istället rela-
teras till de båda ”nyckelfaktorerna” individens status och tillgången på 
arbetstillfällen på den lokala arbetsmarkanden är utfallet begripligt. Det 
fanns helt enkelt inga möjligheter att deltagarna skulle kunna vare sig få, 
eller ta ett arbete om ett sådant erbjudits, därtill var deltagarnas förutsätt-
ningar för att klara detta alltför begränsade. Ser vi till vad projektet har 
betytt för de enskilda deltagarna måste utfallet ändå ses om positivt ur 
flera aspekter. 
 
För att på ett djupare plan tolka utfallet av projektets verksamhet måste 
svaret dels sökas hos deltagarna, deras bakgrund och förutsättningar och 
dels i projektets verksamhet. Resultatet måste även förstås mot bakgrund 
av hur den aktuella arbetsmarknaden ser ut, framför allt lokalt då det är 
där som dessa personer i första hand kan tänkas få ett arbete. Milton 
(2006) pekar på att den enskilt viktigaste faktorn som kan förklara varför 
en individ hamnar i bidragsberoende finns på samhällsnivån och har ett 
nära samband med den ekonomiska utvecklingen i samhället. Det råder 
knappast någon tvekan om att det i det här fallet saknades arbetstillfällen 
totalt sett, och inte minst sådana som skulle vara lämpliga i relation till 
projektdeltagarna. Detta problem kan inte ett projekt av den här karaktä-
ren råda bot på. Denna fråga måste lösas både genom arbetsmarknads- 
och näringspolitiska åtgärder. Vad som därför kan vara ett realistiskt re-
sultat för ett arbetsmarknadsprojekt som riktar sig till långtidssjukskrivna 
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personer är att på olika sätt utveckla en beredskap för att förbättra sin 
livssituation vad gäller familj, ekonomi, självförtroende o.s.v. som en 
förutsättning för att kunna konkurrera framgångsrikt på arbetsmarknaden. 
För människor som befinner sig långt från en möjlighet att ta sig in på ar-
betsmarknaden krävs det omfattande insatser under lång tid innan de har 
fått den personliga styrka som behövs för att gå vidare med att stärka sin 
formella kompetens för att på ett framgångsrikt sätt kunna konkurrera om 
lediga jobb. 
 
Ett projekt kan inte påverka förhållanden på arbetsmarknaden, däremot 
hjälpa till att skapa förändrade förutsättningar för de individer som deltar 
i detta. Emellertid finns en rad begränsningar som till exempel deltagar-
nas kvalifikationer när de kommer till projektet, hur länge verksamheten 
pågår och väl hur projektets verksamhet svarar mot deltagarnas behov 
o.s.v. Många arbetslösa långtidssjukskrivna befinner sig i en situation där 
de hindras av dålig hälsa, lång frånvaro från arbetsmarknaden, i många 
fall även med ansträngd ekonomi, besvärlig social situation, kort utbild-
ning, liten arbetslivserfarenhet o.s.v. Att dessutom befinna sig på en svag 
arbetsmarknad gör det rimligt att anta att det är få individer som, trots de 
insatser som görs, lyckas ta sig in på arbetsmarkanden. Däremot visar re-
sultatet att det finns förutsättningar för att med riktade insatser stärka del-
tagarna i deras livssituation så att de kan uppnå en bättre fungerande so-
cial situation, kanske påbörja en utbildning, eller prova en praktikanställ-
ning, för att någon gång i framtiden kunna få ett arbete.  
 
Projektet arbeta åt alla måste i flera avseenden ändå ses som en fram-
gångsrik verksamhet när denna värderas i sitt sammanhang. Flera av del-
tagarnas livssituation har förändrats i positiv riktning och inte minst har 
projektet genererat erfarenheter av värde för liknande verksamheter i 
framtiden. 
 
 
 
 
 
Sökord: Långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa, arbetslöshetsprojekt. 
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1. ATT STÅ UTANFÖR ARBETSMARKNADEN 
Antalet jobb på arbetsmarknaden är regelmässigt färre än det antal indi-
vider som söker ett arbete. Orsakerna till bristen på arbetstillfällen är bl.a. 
att många okvalificerade jobb under en lång tid försvunnit genom rationa-
liseringar1, förändrade mönster i den internationella handeln och ökad 
konkurrens genom att nyligen industrialiserade länder tar över allt större 
del av den enkla varuproduktionen (le Grand, m.fl., 2004). Samtidigt 
finns sektorer där det fortsatt finns ett behov av tjänster, inom till exem-
pel handel, service och offentliga tjänster, både kvalificerade och okvali-
ficerade sådana. ”Den totala andelen okvalificerade arbeten kommer 
därmed knappast att falla under 20 procent av alla jobb under överskådlig 
tid.” (le Grand, m fl., 2004:32) Arbetsmarknaden är dessutom uppdelad 
mellan kvalificerade yrken och sådana med i huvudsak okvalificerade ar-
betsuppgifter och med låga löner. Wallette (2004) har visat att andelen 
tillfälliga jobb har ökat på den svenska arbetsmarknaden, men att anställ-
ningarna sällan leder till ett varaktigt arbete. Kunskapsintensifiering av 
yrkeslivet ställer allt större grupper utanför arbetsmarknaden. Detta ska-
par en komplex arbetsmarknad. Arbetslöshet och brist på arbetskraft exi-
sterar parallellt och samtidigt. Det finns således ett betydande match-
ningsproblem.  
 
Arbetstempot i arbetslivet är på många arbetsplatser så högt att många 
också av det skälet riskerar att slås ut och hamna i en långtidssjukskriv-
ning2. Samhället måste därför kunna bistå den som av en eller annan an-
ledning hamnat utanför arbetsmarknaden. När en individ är arbetslös eller 
sjukskriven under en längre tid innebär det ofta också att arbetslösheten 
avlöses av regelbundet återkommande aktiviteter som till exempel delta-
gande i arbetsmarknadspolitiska åtgärder och projekt av olika slag. Frå-
gan är hur dessa projekt genomförs i praktiken och hur framgångsrika de 
är? I det här fallet är det projektet Arbete åt alla, med långtidssjukskrivna 
som målgrupp, som beskrivs och analyseras. 
 

                                                                                                  
11  Redan vid 1900-talets början stod den ständiga rationaliseringens princip klar (Se t.ex. 
Weber, 1983). Innebörden är enkel, varje investering i ny teknik leder till färre anställda 
och fler producerade varuenheter, d.v.s. till ökad produktivitet. Tekniska landvinningar 
tycks göra att denna process hela tiden accelererar.    
2 Den 1 januari 2003 infördes regler om sjuk- och aktivitetsersättning för personer som 
har en varaktig eller långvarig medicinskt grundad nedsättning av arbetsförmågan. (In-
ternet 1) 
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2. PROJEKTET ”ARBETE ÅT ALLA” 
I det följande beskrivs projektet Arbete åt alla3 i fråga om vad det syftade 
till, hur det organiserats och vilka aktiviteter som planerades för deltagar-
na. 
 
2.1 Syfte och organisation 
Projektet Arbete åt alla genomfördes under perioden februari – oktober 
2007 i regi av Lärcentrum i Vansbro kommun. Verksamheten riktade sig 
till personer mellan 18-64 år som antingen var arbetslösa, sjukskrivna el-
ler sjukskrivna från ett arbete med det långsiktiga ”målet att överbrygga 
klyftan mellan individen och arbete.” (Projektplanen) Projektet skulle 
också stärka deltagarnas möjligheter att förbättra sin kompetens för att 
öka deras möjligheter att komma tillbaka i arbete och därigenom klara sin 
egen försörjning. Deltagarna planerades att rekryteras vid ett och samma 
tillfälle samt att det skulle vara frivilligt att delta. Stor vikt skulle läggas 
vid att skapa individuella lösningar. Syftet med verksamheten formulera-
des som: 
 

• Att möjliggöra för fler sjukskrivna att finna vägar tillbaka till 
arbete/studier. 
• Att ge deltagarna mod, lust och styrka att förändra sin 
livssituation. 
• Att bryta ett mönster där man riskerar att fastna i 
bidragsberoende och fortsatt sjukskrivning. 
• Att stärka och kompetenshöja människor till egen försörjning 
och därmed också skapa en god livskvalitet. 
• Att ta tillvara den enskildes egna resurser genom att förvalta 
och utveckla de erfarenheter och den kunskap som finns och som 
tillkommer under projekttidens gång. 
• Att under projektet dokumentera erfarenheter, metoder, 
arbetssätt, pedagogik mm som senare ska användas som underlag 
för utveckling och utvärdering. (Projektplanen) 

 
Deltagarna skulle efter sin tid i projektet antingen gå vidare till:  
 

• fast arbete/återgå till sin arbetsplats 
• praktik som leder till ett arbete 
• yrkesutbildning som leder till arbete 

                                                                                                  
3 Arbete åt alla är ett EU-mål 1 finansierat projekt. 
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• praktik för att få yrkeserfarenhet 
• studier 

 
Målet kvantifieras som att fem personer skulle återgå till sitt arbete och 
fyra skulle prova på ett nytt arbete. 
 
Projektorganisationen bestod av en projektledare, en bitr. projektledare 
på halvtid samt en psykolog/leg psykoterapeut som skulle knytas till pro-
jektet på deltid. Övriga personer som skulle involveras i projektet var 
handläggare vid Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samt perso-
nal från Lärcentrum, Vansbro. En referensgrupp med de inblandade sam-
arbetsparters, Försäkringskassan, Vansbro Kommun, Arbetsmarknadsen-
heten, Företagarföreningen och Arbetsförmedlingen bildades. 
 
 
2.2 Verksamhet 
Arbetet med deltagarna planerades att starta genom ett samtal med en 
psykolog som gjorde en bedömning av nuläget och hur förutsättningarna 
såg ut för en framgångsrik rehabilitering. Den fortsatta insatsen skulle se-
dan planeras utifrån varje individs personliga förutsättningar, samtidigt 
som den enskilda individen uppmuntrades att aktivt arbeta med sin egen 
rehabilitering. I projektbeskrivningen uttrycktes detta som att: 
 

Vi har ett helhetsperspektiv där vi väger in individens situation, 
personliga förutsättningar, behov av stöd och intressen. Individen 
vägleds mot bakgrund av detta t ex att söka lämpligt sammanhang 
för arbetsträning. Förutsättningen är förstås att denne kommit så 
långt i rehabiliteringsprocessen att arbetsträning är möjligt.  

 
Projektet skulle hjälpa deltagarna att synliggöra och hantera sina person-
liga hinder och att lyfta fram och synliggöra personliga kvalitéer för att 
stärka de områden där det finns en grund att bygga på. Aktiviteterna pla-
nerades att få ett brett innehåll ”allt från att skriva CV, vägledning, av-
slappning, friskvård, arbetsplatsbesök, individuella vägledningssamtal till 
föreläsningar av personer om inspirerar till nytänkande/nyorientering 
mm.” (Projektplanen) För att involvera deltagarna skulle veckovisa pla-
neringar genomföras, där den ena halvan av dagen var avsatt för gruppak-
tiviteter och den andra halvan för individuella aktiviteter. De schemalag-
da aktiviteterna skulle på under sex veckor. Efter denna period skulle in-
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dividen göra en personlig handlingsplan för hur den fortsatta vägen till 
arbete skulle se ut. Den enskilda individens tid i projektet kunde variera 
beroende på individuella förutsättningar. 
 
Projektet beskrevs som nyskapande i följande avseenden: 
 

• Arbetsgivare ges möjligheter att byta sjukskrivna med varandra 
• Användningen av ett nytt vägledningsmaterial där vi fokuserar 
på de styrkor och resurser som deltagaren har 
• Samarbetet med KY-utbildningen. Att använda naturen som 
resurs för hälsofrämjande och rehabilitering 
• Kontinuerligt stöd i form av enskilda och gruppvisa stödjande 
samtal” (Projektplanen) 

 
I projektet ingick även som en del att utarbeta ett utbildnings-
/vägledningsmaterial som skulle fokusera på individens starka sidor.  Del-
tagarna skulle även erbjudas att vara med och prova detta nya material. I 
verksamheten skulle även ingå fysiska aktiviteter, stresshanterings- och 
avslappningsövningar och lärarledda friskvårdsaktiviteter vid minst ett 
tillfälle per vecka. 
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3. UTVÄRDERINGENS SYFTE  
Utvärderingen syftar till att beskriva och analysera de resultat och de er-
farenheter som projektet Arbete åt alla har gett upphov till. Resultatet tol-
kas och bedöms i relation till uppsatta mål, men också till andra upplevda 
effekter, positiva såväl som negativa. Det övergripande syftet är att ut-

värdera hur ett arbetsmarknadspolitiskt projekt kan stödja arbetslösa 

långtidssjukskrivna personer för att kunna ta sig in på arbetsmarknaden. 
Mot denna bakgrund formuleras följande frågeställningar: 
 

d) Hur uppfattade deltagarna sin medverkan i projektet och hur har 

detta påverkat deras förutsättningar för ett inträde på arbets-

marknaden? 

e) Hur såg deltagarnas arbetsmarknadssituation ut när de lämnade 

projektet? 

f) I vilken utsträckning uppnåddes projektets mål? 

 
Med utgångspunkt i hur dessa frågor kan besvaras diskuterar jag tänkbara 
slutsatser och konsekvenser för att ge den aktuella målgruppen ökade 
möjligheter till ett inträde, eller återinträde på arbetsmarknaden. Resultat-
redovisningen följer tankekedjan: hur verksamheten genomförts, vad kan 
vi lära av detta och vad som kan vara klokt att göra i framtiden. Problem-
ställningarna är komplexa och det framstår inte som möjligt att ge ut-
tömmande svar och förklaringar till vilka de långsiktiga effekterna av 
projektets verksamhet blir, hur olika orsakssamband kan förstås o.s.v. 
Resultatet av ett enskilt projekt låter sig inte generaliseras, men det kan 
ändå finnas orsakssamband som kan vara mer eller mindre generellt gilti-
ga och som också kan tolkas i ljuset av vad vi redan känner till. Det är 
därför av intresse att dessa erfarenheter lyfts fram och diskuteras, inte 
minst därför att den här typen av projekt, var de än bedrivs, har att ta hän-
syn till problem av generell natur och också att hantera effekterna av des-
sa på något sätt. Erfarenheter blir också viktiga för att öka kunskapen om 
mekanismer som påverkar ett inträde på arbetsmarknaden för långtids-
sjukskrivna arbetslösa. 
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4. METOD  
För att genomföra utvärderingen har jag använt den skriftliga dokumenta-
tion som funnits tillgänglig i form av projektbeskrivning och två ”läges-
rapporter”. Jag har vid ett tillfälle, efter projekttidens slut, i samtalslik-
nande form intervjuat 10 av de 12 deltagare som fanns kvar när projektet 
avslutades i oktober 2007. Intervjuerna genomfördes i grupp och jag för-
de minnesanteckningar då deltagarna inte ville att samtalet skulle spelas 
in på band. Deltagarna ombads var och en att berätta om sina erfarenheter 
från den bedrivna verksamheten, vilka vi sedan förde ett reflekterande 
samtal om. Mitt intryck är att de på ett öppet och engagerat sätt försökte 
förmedla sina intryck och hur det hade påverkat dem och deras situation. 
Jag har även intervjuat projektledaren och psykologen.  
 
De intervjuade personerna har på sedvanligt sätt informerats om syftet 
med utvärderingen, att det är frivilligt att delta och att deras svar behand-
las så att deras anonymitet så långt det är möjligt kan bevaras. (Gustafs-
son, m.fl., 2005) 
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5. NÅGRA TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
För att underlätta tolkningen av utvärderingens resultat tar jag utgångs-
punkt i teman relaterade till projektet, dess förutsättningar och verksam-
het. Hur är det till exempel att under lång tid ha varit både sjukskriven 
och arbetslös? För att en enskild individ skall kunna komma in på ar-
betsmarkanden är det också av avgörande betydelse att det finns lediga 
jobb att tillgå. Jag diskuterar från denna utgångspunkt, om än kortfattat, 
något om föreställningen om det realistiska att det finns ett arbete åt alla. 
Eftersom sambandet mellan utbildning och möjligheterna att få ett arbete 
är betydelsefullt ger jag sedan en kort översikt över några aspekter av 
denna problemställning. Därefter utvecklar jag några tankar om strategis-
ka övervägande för hur långtidssjukskrivna arbetslösa kan bemötas så att 
de kan stödjas i sina strävanden att få ett arbete.  
 
Det kan här vara värt att notera att det finns en skillnad mellan att fokuse-
ra hur det gått för den enskilde individen och att på ett generellt plan för-
söka utröna vilka effekter ett projekt och de metoder som använts har för 
att underlätta för arbetslösa att komma i arbete. I det här fallet fokuseras 
det senare sättet att betrakta projektets verksamhet. Vad som händer med 
de enskilda individerna får i stället ses som exempel på hur man med 
hjälp av olika insatser inom projektets ram försöker att stärka individer 
som varit sjukskrivna och arbetslösa länge. När dessa personer erbjuds att 
delta i ett projekt får den bakomliggande tankefiguren ses som att om 
människor aktiveras och inordnas i en organiserad verksamhet ökar deras 
möjligheter att kunna göra ett inträde/återinträde på arbetsmarknaden. 
Det utgör således den tankemodell som den här utvärderingen också byg-
ger på. 
 
 
5.1 Att vara långtidssjukskriven och arbetslös 
Att länge har varit sjukskriven och arbetslös utgör en dubbel börda. I den-
na grupp finns människor som av olika anledningar har slagits ut från ar-
betsmarknaden, genom fysiska skador, eller blivit utbrända (Se t.ex. Doc-
tare, 2000; Jacobs, 2000) av ett alltför högt uppdrivet tempo i arbetslivet. 
Andra har genom sin sjukdom inte alls tidigare kunnat komma in på ar-
betsmarknaden.  

Om man är eller riskerar att bli långtidssjukskriven ökar av olika 
skäl svårigheterna att komma tillbaka i arbete. Man tappar den na-
turliga sociala kontakten med arbetskamrater och det finns även 
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stor risk att den som är utanför arbetsmarknaden också förlorar 
strukturen på livet i övrigt. När individen är medicinskt färdigbe-
handlad innebär det inte alltid att denne kan börja arbeta direkt. 
Själva rehabiliteringsprocessen är inte klar - den börjar då! Erfa-
renheterna från arbetet i projekt Excelsior har visat att många sjuk-
skrivna/långtidssjukskrivna behöver aktiv hjälp med att överbrygga 
”klyftan mellan sig själv och arbete”. Det arbetet kan t ex handla 
om att acceptera en nedsatt arbetsförmåga, att finna rätt aktivitets-
nivå i förhållande till arbetsförmåga (få en känsla för vad jag klarar 
av), att hjälpa den sjukskrivne att ”uppleva sig själv/finna sin iden-
titet bortom sjukdomsidentiteten”, att få hjälp att hantera dåligt 
självförtroende/stress/oro/ångest m.m. Vidare att synliggöra och 
bryta mönster/föreställningar/vanor som kan sabotera möjligheter-
na för en framgångsrik rehabilitering. (Projektplan, Arbete åt alla) 

 
Om vi utgår från att människor vill leva ett gott och lyckligt liv måste i 
vårt samhälle möjligheten att ha ett arbete räknas in i detta. Filosofen 
Bengt Brylde framhåller att man inte är lyckligare som ung, inte lyckliga-
re på landet och inte om man har pengar. Människor verkar vara ungefär 
lika lyckliga genom hela livet och det är familjerelationer, bra arbete och 
vettiga fritidssysselsättningar som bygger upp vår lycka. (Utbildningsra-
dion: Kunskapskanalen, lördag 3 november 2007) I ett samhälle där det 
fästs stor vikt vid att ha ett arbete byggs också vår identitet i hög grad upp 
runt detta. Det betyder att människor som befunnit sig utanför arbets-
markanden en längre tid bygger upp en identitet som långtidssjukskriven 
och arbetslös. En identitet som de i många fall skäms för och som verkar 
stigmatiserande. Resultatet av denna stigmatiseringsprocess är att den ger 
individen låg självkänsla och dåligt självförtroende, något som i sin tur 
försvårar möjligheterna att stärka individerna på ett sådant sätt att de kan 
göra ett återinträde på arbetsmarknaden. Även i de fall när individer som 
befinner sig i en sådan situation har nödvändig kompetens saknar de ändå 
förutsättningar i form av kraft och själförtroende. Varje försök följs av ett 
nytt misslyckande och en ond cirkel som är svår att bryta har startat. Det-
ta påverkar även deras familjesituation såväl som deras fritid. I många 
fall har de långtidssjukskrivna under många år befunnit sig i denna situa-
tion. De åtgärder de deltagit i har inte gett några synbara resultat och de 
befinner sig fortfarande långt från arbetsmarknaden. Det är en utmaning 
av stora mått hur dessa personer skall kunna rehabiliteras och kompe-
tensutvecklas så att de skulle kunna göra ett återinträde på arbetsmarkna-
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den. Många av de långtidssjukskrivna befinner sig i en situation som gör 
att de riskerar att fara riktigt illa om de inte får nödvändig hjälp. 
 
  
5.2 Finns det arbete åt alla? 
Basen i ett välfärdssamhälle utgörs av att människor genom sitt arbete ger 
sitt bidrag. De kan då klara sin egen försörjning och bidra till att också 
skapa en gemensamt finansierad offentlig sektor som en central be-
ståndsdel i att fördela resurser. 
 

Förvärvsarbete genererar en inkomst, social gemenskap och är 
dessutom en garanti för att erhålla olika typer av ersättningar och 
försäkringar från välfärdsstaten. (Nordenmark, 1999:18) 

 
Av den arbetsföra befolkningen år 2006 mellan 16 och 64 år var det nära 
35 procent som inte var sysselsatta med ett arbete. Av dessa var 246 000 
öppet arbetslösa och cirka 200 000 fanns i arbetsmarknadspolitiska pro-
gram. Ytterligare 519 000 stod utanför arbetsmarknaden på grund av ar-
bete i hemmet, värnplikt, pension etc. och cirka 525 000 personer stude-
rade. Andelen som i realiteten verkligen befann sig i produktivt arbete var 
nästan 10 procentenheter lägre. Orsaken står att finna i de grupper som 
var sjukskrivna eller hade aktivitets/sjukersättning, 137 000 respektive 
395 000. (Internet 2) Läget på den svenska arbetsmarknaden betraktas för 
närvarande som stark (hösten 2007).  
 

Länsarbetsnämndernas senaste rapportering visar att rekryterings-
problemen på det hela taget fortsätter att stiga, men det finns tydli-
ga skillnader mellan olika yrken. /…/ Minst hälften av länsarbets-
nämnderna redovisar brist inom 31 yrken, jämfört med förra året 
då minst hälften av länsarbetsnämnderna redovisade brist inom 17 
yrken. (Internet 3) 

 
Även om bilden av dagens arbetsmarknad är relativt tydlig finns det be-
tydande skillnader mellan olika regioner i landet. 
 

De nya dragen på dagens arbetsmarknad är relativt tydliga. I dag 
finns ett antal nya anställningsformer som snabbt har växt fram. 
Deltidsarbete och tillfälliga anställningar har ökat i omfattning, 
och betydande skillnader finns i sysselsättning och arbetslöshet 
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mellan regioner och olika kategorier av medborgare. (SOU 2007:2 
sid. 74) 

 
En utveckling som framstår vara en ständigt fortgående process. 

Under en lång tid har befolkningen i landet allt mer koncentrerats 
till de större tätorterna, medan invånarantalet i glesbygden och 
småorterna minskat. Framför allt har stora utflyttningar skett från 
inre Norrland och västra Svealand. Denna utveckling har i stort 
sett gått hand i hand med en förstärkning av arbetsmarknaden i de 
större städerna och en motsvarande försvagning i mer glesbefolka-
de områden. En faktor som tillkommit de senaste decennierna är 
högskoleorternas ökade dragningskraft på kunskapsintensiva före-
tag. Utflyttning från en region kan i och för sig ha många orsaker – 
bland annat studier och familjeskäl – men ofta har bristen på arbe-
te en avgörande betydelse för att invånarna söker sig till andra or-
ter. (Internet 4) 

 
I små kommuner, som i det aktuella fallet, var arbetsmarknadsläget be-
svärligt. I början av november 2007 fanns, enligt uppgift från projektleda-
ren, ett 15-tal lediga jobb utannonserade samtidigt som det fanns ett 90-
tal arbetssökande. Under 2005 hade två arbetsplatser lagt ner verksamhe-
ten och cirka 150 personer blivit arbetslösa. Vid denna tidpunkt uppgavs 
också cirka 250 personer pendla till ett jobb i Norge. För många av de ar-
betssökande är således möjligheten att kunna få ett arbete på hemorten 
relativt liten och för de flesta av dem som har sjuk- eller aktivitetsersätt-
ning närmast obefintlig.  
 
Långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna riskerar att socialiseras in i en 
tillvaro där de mer eller mindre permanent anpassar sig till den rådande 
situationen (Se t.ex. Bolinder, 2006). Människor som är långtidsarbetslö-
sa, varav en del lever i en socialt pressad situation, riskerar att bli isolera-
de från samhället utanför den egna familjekretsen (se t.ex. Nordenmark, 
1999). De riskerar att se sina möjligheter att få ett arbete som små och de 
anpassar sina liv efter detta. De skaffar sig vanor och rutiner, som också 
verkar vara svåra att bryta (se t.ex. Hedström, Kolm och Åberg, 2003). 
Samhällets insatser för arbetslösa, långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa, 
socialbidragstagare o.s.v., behöver därför bli mer individualiserat, med 
ökad lyhördhet, större hänsyn till individuella behov och bättre hänsyn till 
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individens tidigare kompetens och livserfarenheter när åtgärder planeras. 
(SOU 2007:2) 
  
5.3 Utbildning och dess betydelse för att komma in på ar-
betsmarknaden 
Kopplingen mellan utbildning och individens möjligheter att kunna få ett 
arbete är tydligt (Lindell, 2004). Ett viktigt skäl är att den moderna ar-
betsmarknaden ställer höga krav på den anställdes beredskap att kunna 
anpassa sig till förändrade förhållanden i arbetslivet, vilket bl.a. innefattar 
förmåga att själv kunna lösa problem och att snabbt lära sig nya arbets-
uppgifter. Motiven för att börja studera kan röra flera olika aspekter, som 
att kvalificera sig för fortsatta studier eller att få ett arbete. Det kan även 
vara fråga om mera individuella motiv som att utveckla sig som männi-
ska, att bilda sig, eller för att bättre klara av sin privata och sociala situa-
tion. Sett från dessa utgångspunkter finns det många goda skäl för den 
enskilde individen att utbilda sig. Beslutet att studera vidare beror inte 
bara på den enskilde individen, utan sådana beslut är i hög grad kopplade 
till den sociala situation i vilken den enskilde individen befinner sig. Ett 
betydande problem är att för många individer ses inte utbildning som nå-
got positivt, utan i stället i första hand som ett hot. De som är i stort be-
hov av utbildning är också de som är svårast att rekrytera. För arbetslösa 
och korttidsutbildade ser de litet värde i att till exempel komplettera sina 
betyg för att komma in på högskoleutbildning, istället värderar de prak-
tisk kompetens, yrkeserfarenhet och konkret duglighet som något av mer 
värde än vad formell utbildningen kan ge. Bilden av det ständiga förän-
derliga samhället och högre kompetenskrav för att komma in på arbets-
markanden ökar risken för att svaga grupper slås ut. (Paldanius, 2002)  
 
 
5.4 En lösningsfokuserad ansats 
Den s.k. lösningsfokuserade arbetsmodellen har sedan 1990-talet gjort 
sitt insteg inom olika sektorer, bl.a. inom arbetsrehabilitering. Berg och 
De Jong (2003) framhåller att denna ansats kan ses som ett uppbrott från 
den problemlösningsmodell som präglat hjälparbetare inom många pro-
fessioner under lång tid. I tidigare modeller har fokus legat på det som 
inte fungerar och att ställa ”rätt” diagnos för att kunna sätta in en behand-
ling som avhjälper problemet. Den lösningsfokuserade modellen utgår 
istället från att människor har kunskaper och resurser för att hantera olika 
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situationer i livet. Det är individen själv som har kunskap om problemen 
och de mål han/hon vill nå. Fokus ligger på det som verkar fungera och 
den som har till uppgift att stödja, psykologen, socialarbetaren, coachen 
o.s.v., kan bidra med att visa på tillfällen och situationer i livet då pro-
blem inte har uppträtt eller då individen själv lyckats lösa dessa, vilket 
ger en utgångspunkt för att finna vägar till nya lösningar. (Berg och De 
Jong, 2003) 
 
  
5.5 Faktorer bakom bidragsberoende 
Forskning om till exempel socialbidragsberoende visar att orsakerna bak-
om bidragsberoendet finns att söka både på individ- grupp- och sam-
hällsnivå, men att det ändå är svårt att peka på entydiga samband. Milton 
(2006) fann till exempel i en studie att den enskilt viktigaste förklarings-
faktorn till att en individ hamnar i ett bidragsberoende fanns på den sam-
hälleliga nivån, nära knutet till den ekonomiska utvecklingen och till ar-
betslöshetsnivån. Sannolikheten för att en bidragstagare skall kunna läm-
na bidragssystemet för att få reguljärt arbete minskade ju längre tid bidrag 
uppburits. Möjligheten att få arbete var störst under det först halvåret, 
men minskade sedan för att efter mer än ett års tid av bidragsberoende 
vara i det närmaste obefintlig. Andra faktorer som hade betydelse för 
möjligheterna att få arbete var tidigare erfarenhet, yrkeserfarenheter, ål-
der, utbildningsnivå och hälsa. Det finns goda skäl att anta att detta mot-
svarar den situation som de långtidssjukskrivna också befinner sig i, men 
där hälsovariabeln spelar en än större roll. 
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6. ARBETE ÅR ALLA – EN LÖSNINGSFOKUSERAD 
ANSATS  
Resultatet av utvärderingen redovisas genom att jag först beskriver och 
analyserar de aktiviteter som genomfördes under projekttiden och hur 
deltagarna har uppfattat sin tid i projektet. Jag kommer sedan över till 
frågan hur det har gått för deltagarna i olika avseenden, d.v.s. hur deras 
”status” var när de lämnade projektet. Avslutningsvis behandlas frågan i 
vad mån projektet hur lyckats uppnå, eller närma sig de mål som sattes 
upp. 
 
6.1 Genomförda aktiviteter 
Aktiviteterna organiserades så att deltagarna varje vecka arbetade med 
personlig utveckling, dels i grupp och dels i form av individuella aktivite-
ter. Även om deltagarna genomgående uppskattade den goda stämning 
som fanns i gruppen och det stöd de fick både från personalen samt de 
övriga deltagarna var det för många en kraftansträngning bara att kunna 
ta sig till den lokal där projektets verksamhet försiggick. Omfattningen 
anpassades till respektive person, då många p.g.a. av sitt hälsotillstånd 
inte orkade delta mer än att under förmiddagen.  
 

De flesta veckorna har vi haft tre dagar i veckan och då har vi haft 
aktiviteter på förmiddagarna och sedan har de haft individuellt på 
eftermiddagarna, med samtal eller friskvård. De klarar helt enkelt 
inte mer. Vissa veckor har vi kört fyra dagar, men de blir helt slut. 
Så fort det blir lite mycket blir det kaos, stressade och oroliga. 
Heldagar fem dagar i veckan absolut inte. (Projektledare, intervju) 

 
De aktiviteter som respektive individ planerade utifrån sina behov rörde 
till exempel samtal med psykologen och med övrig personal i projektet, 
liksom individuella studiebesök och/eller friskvård. ”Vi hade regelbund-
na träffar med Försäkringskassan och deltagarna. Vi hade ett jättebra 
samarbete.” (Psykolog) Med tanke på deltagarnas status var det dock inte 
realistiskt att upprätta de individuella handlingsplaner som fanns med i 
den ursprungliga projektplanen. Däremot arbetade psykologen med att 
göra personliga utlåtanden över varje enskild individs nuvarande status, 
vilka kunde fungera som underlag för att genomföra adekvata åtgärder, 
framför allt i samarbetet med Försäkringskassan.  
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Jag skrev ett utlåtande på varje person som de själva fick läsa och 
prata igenom med mig innan jag lämnade ut det. För de blir det ju 
också en positiv upplevelse. Jag skriver alla bra saker som har hänt 
med dem. Var de är och vad som kan funka och inte funka utifrån 
där de är. Min vision är ju att de ska kunna känna igen sig i det här 
och att de ska kunna säga att det är ju precis så här det är och kän-
na med stolthet känna att de kan gå och visa upp det här och det är 
inget de behöver skämmas för, utan så här ser det ut för mig just 
nu. (Psykolog) 

 
Under hela projekttiden arbetade den psykolog som engagerats i projektet 
tillsammans med deltagarna för att stärka deras självförtroende.  
 

De har fått jobba med personlig utveckling, bildskapande, jobba 
utifrån kroppen, kroppshållning, mycket avslappning, medveten 
närvaro och det har ju gett resultat för många. Det är ju det jag har 
jobbat med de i gruppen. Sedan har jag träffat dem enskilt, med 
dem som har velat ha den typen av kontakt för at jobba lite mer 
fördjupat med sig själv. (Psykolog) 

 
”Psykologen i projektet har arbetat enormt tillsammans med gruppen och 
också enskilt i snitt två dagar per vecka.” (Projektledare, intervju)  
 

Man måste jobba terapeutiskt med personlig utveckling annars så 
händer ingenting med folk, annars blir det att de kan må gott en 
stund. Man måste faktiskt också våga utmana de lite. /…/ Det mås-
te vara över tid, så lång tid som man behöver, kan man jobba så 
lång tid som människor behöver får man också ut de i jobb så små-
ningom. Det är inte särskilt komplicerat egentligen, utan det hand-
lar om att ha tillräckligt mycket kunskap för att kunna jobba med 
det här i deras känslomässiga och de föreställningar som man har 
om sig själv. Att man jobbar med att förändra /…/ (Psykolog) 

 
Tyngdpunkten kom, som framgått, att ligga på deltagarnas personliga ut-
veckling, då de ännu inte hade kommit till den punkt i rehabiliteringen 
där någon var mogen att ta några beslut vare sig vad det gäller arbete eller 
studier. ”Även om man anses medicinskt färdigbehandlad så är det en bit 
som saknas, som ingen fyller. Det är där projekt kommer in.” (Psykolog) 
 

De har fått uppgifter från psykologen vad de skall arbeta med som 
de har kommit fram till i sina samtal. Hur de skall stärka sig själva 
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och jobba med självförtroende och självkänsla. (Projektledare, in-
tervju) 

 
Konfliktsituationer som uppstod användes för att deltagarna kunde träna 
sig i att hantera konflikter som uppstår även i andra sammanhang. 
 

Det som händer i gruppen kan ju ha att göra med det som händer i 
livet i övrigt. De hamnar i konflikt med varandra. Det är en del 
konflikt situationer som vi arbetar igenom och som jag tror att de 
lärde sig jättemycket på. (Psykolog) 

 
Resultatet blev en väl sammansvetsad grupp. 
 

Allt det som de gick igenom tillsammans sammansvetsade de och 
har ju gjort att de och också gjort att de kände att när vi avslutade 
att de ville fortsätta och träffas och stödja varandra. (Psykolog) 

 
Av de kompetensutvecklande aktiviteter som genomförts har några av 
deltagarna genomfört grundläggande datautbildningar, en person har till 
exempel gått Svenska A. Deltagarna har även erbjudits föreläsningar 
inom teman som kost, kondition, hälsa, ergonomi, miljö och naturen. 
Åtta deltagare deltog även en studiecirkel i Qi gong som omfattade sex 
tillfällen om tre timmar. I projektet lades stor vikt vid att nyttja naturen 
som resurs för hälsofrämjande och rehabilitering.  
 

Det har skett genom att deltagarna har fått visa sitt ”smultronstäl-
le” i naturen för övriga gruppen och berätta vilken påverkan natu-
ren har för den enskilde när det gäller återhämtning, mental av-
koppling och kraftpåfyllning. (Lägesrapport oktober, 2007) 

 
En deltagare som provade att påbörja folkhögskolestudier avbröt dessa 
redan efter några få dagar, då detta skapade en sådan ångest att det inte 
var möjligt att fortsätta. En annan var ute på praktik några dagar men det 
var så stressande att även denna fick avbrytas efter en kort tid. Detta kan 
ställas i relation till det samband som finns mellan utbildning och möjlig-
heten att få ett arbete (Lindell, 2004), men även till att de som står långt 
från arbetsmarknaden är svårast att rekrytera till utbildning (Paldanius, 
2002) Arbetsträningen fick därför i stället genomföras så att deltagarna 
fick försöka att arbeta med hur de såg på sina möjligheter att kunna ta ett 
arbete. Utifrån de intervjuer som genomfördes med deltagarna i samband 
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med utvärderingen var det bara en av deltagarna som ens trodde sig kun-
na klara av att ha ett arbete. Något som knappast kan tolkas på annat sätt 
än att detta var en grupp som stod långt från arbetsmarknaden och de 
fortsatt istället skulle behöva stöd från psykolog, liksom andra typer av 
aktiviteter som skulle kunna utveckla deras självförtroende och deras so-
ciala situation. 
 

En av de största vinsterna är det här med den sociala samvaron, 
gruppdynamiken. De har stöttat varandra enormt under projektti-
den. De är väldigt mån om varandra. Många har uttryckt det som 
att de har varit stolta över att kunna säga att när folk har frågat de 
vanligtvis: Vad gör du nu för tiden? Då har de svarat jag är sjuk-
skriven, men nu har de kunnat säga att jag är med i det där projek-
tet. De är inte sjukskrivna längre. Det har lyft de på det viset. (Pro-
jektledare, intervju) 

 
Samtalen med psykologen, både i grupp och individuellt, uppskattades av 
samtliga deltagare och många uppgav att dessa var av stor betydelse för 
dem. De aktiviteter som genomförts bedömdes sammantaget av projekt-
ledaren ha ”varit av mycket stor betydelse främst för deltagarna men ock-
så för projektet som helhet.” (Lägesrapport, maj 2007)  
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6.2 Deltagarnas ”status” när de lämnade projektet Arbete 
åt alla 
I den ursprungliga projektplanen skulle tio deltagare i åldrarna 18-64 år 
rekryteras, av vilka minst fyra skulle vara män. Inför risken för avhopp 
utökades antalet deltagare till 15 personer. Deltagarna rekryterades vid ett 
och samma tillfälle, vilket resulterade i att 10 kvinnor mellan 25-54 år, 
tre mellan 55-64 år samt två män mellan 25-54 år kunde rekryteras. Det 
stod dock ganska omgående klart ”att deltagarna i projektet generellt sett 
är längre från arbetsmarknaden än vad vi kalkylerade med från början.” 
(Lägesrapport maj, 2007) Detta kom att påverka hur projektet genomför-
des och de slutliga utfallet. 
 
Deltagarnas ”status” efter det att de deltagit i projektet Arbete åt alla kan 
dels relateras till i vad mån deras position på arbetsmarknaden förändrats, 
men även värderas i förhållande till om deras förutsättningar för ett inträ-
de på arbetsmarkanden förbättrats genom att deras livssituation påver-
kats. (Se tabell 1) Detta inte minst mot bakgrund av att den övervägande 
majoriteten i de flesta fall hade mycket långa sjukskrivningstider, mellan 
två till upp mot 15 år bakom sig när de kom in i projektet. 
 
 
Status när individen lämnade 
projektet 

Antal 

Fast arbete/återgå till sin 
arbetsplats 

0 

Praktik som leder till ett arbete 1 (ett lönebidrag är under pröv-
ning) 

Yrkesutbildning som leder till 
arbete 

0 

Studier 0 
Fortsatt långtidssjukskriven 11 
Lämnat projektet i förtid 3 
Totalt 15 
 
Tabell 1. Individens status på arbetsmarknaden när denne lämnade 
projektet 
 
Ser vi till utfallet i fråga om deltagarna kunde göra ett inträde på arbets-
marknaden blev resultatet ”magert”. Av de 15 deltagarna var det endast 
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en som lyckades få en lönebidragsanställning.4 Om resultatet istället rela-
teras till de båda ”nyckelfaktorerna” individens status och tillgången på 
arbetstillfällen på den lokala arbetsmarkanden är utfallet begripligt. Det 
fanns helt enkelt inga möjligheter att deltagarna skulle kunna vare sig få, 
eller ta ett arbete om ett sådant erbjudits, därtill var deltagarnas förutsätt-
ningar för att klara detta alltför begränsade. ”När vi skrev projektansökan 
hade vi inte någon aning om hur långt de var från ett arbete.” (Projektle-
dare, intervju) Ser vi till vad projektet har betytt för de enskilda deltagar-
na måste utfallet ändå ses om positivt ur flera aspekter. 
 

Jag har ju sett skillnaden på dem sedan de kom hit och till nu. Jag 
tycker att de har tagit väldigt stora steg. De har fått lite struktur på 
tillvaron. De har velat gå hit. De har haft jättekul i gruppen. Vi 
hade ett intag bara för att få den här gruppkänslan. (Projektledare, 
intervju) 

 
Beskrivning av deltagarna i en av lägesrapporterna (oktober 2007) är ta-
lande, både i fråga om hur deras livssituation ser ut, vad projektet har be-
tytt för dem och hur deras förutsättningar för framtiden ter sig. 
 

Projektet har upplevts positivt av deltagarna dels för att övriga i 
gruppen har fungerat som ett viktigt stöd och dels för att verksam-
heten har anpassats till deras behov och därmed möjliggjort för-
ändring och utveckling. Vi har med andra ord mött deltagarna där 
de varit och utgått från det när vi arbetat med dem. De positiva re-
sultaten har inte låtit vänta på sig. Fyra av deltagarna umgicks med 
självmordstankar, andra hade psykiatriska diagnoser, halva grup-
pen hade antingen ständig ångest eller återkommande svåra panik-
ångestattacker. Vidare har ungefär en tredjedel av deltagarna också 
haft fysiska besvär typ fibromyalgi och ryggbesvär. Deltagarna har 
fått hjälp att förstå att när man vänder jobbiga saker inåt mot sig 
själv kan det till slut ge fysiska/psykiska symptom och det kan 
ibland även se ut som att självmord är den enda utvägen för att bli 
fri från lidande. Vidare har de fått hjälp att förstå att ångest och 
panikångest signalerar något viktigt, men att det förstoras upp på 
grund av att man är rädd för vad som finns bakom ångesten t ex att 

                                                                                                  
44  Till detta kan läggas att en av deltagarna i projektet har i början av november påbörjat 
en arbetsträning. En annan av deltagarna har varit på en anställningsintervju för ett even-
tuellt heltidsarbete i Norge. 
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något pågår i ens liv där man inte riktigt vågar känna känslorna 
förknippade med händelsen/händelserna. Sakta men säkert har de 
fått hjälp att bena ut vad som hör till vad och har i det kunna släp-
pa en hel del rädslor, självförakt och självdestruktivitet. De med 
fysiska besvär har även fått hjälp att utforska hur kropp och själ 
hänger ihop och att man kan påverka sitt fysiska mående dels ge-
nom att förstå vad som ger upphov till symptomen och dels genom 
att träna mentalt. (Lägesrapport, oktober 2007) 

 
Utvecklingen för en kvinnlig deltagare beskrivs på följande sätt. 
 

En som hade svår ångest och som tidigare varit psykotisk i olika 
omgångar, lärde sig att förstå mönstren och förhållningssätten som 
låg bakom ”symptomen” och blev därmed tillräckligt trygg för att 
kunna härbärgera sitt eget känsloliv. Övriga deltagare har uttryckt 
att hon inte alls är samma person som när hon började – hon lyser 
och har en tillit och tro på att hon kan ta tag i att utveckla/förändra 
saker allteftersom det är aktuellt. Hon gjorde också under projekt-
tiden viktiga förändringar i positiv riktning som ökade hennes 
medvetenhet om att hon erövrat förmågor som hon inte haft till-
gång till tidigare. (Lägesrapport, oktober 2007) 

 
Ett annat exempel beskrivs på följande sätt. 
 

Vidare kom en djupt deprimerad kvinna närmare en förståelse för 
hur hon i nuläget gav näring åt depressionen och vet nu vad hon 
behöver och kan göra för att hjälpa sig själv. (Lägesrapport, okto-
ber 2007) 

 
Den hjälp som projektet bistått med har gett deltagarna en i vissa avseen-
den stärkt situation. 
 

Ytterligare ett exempel är en kvinna med mycket värk som fick 
hjälp att se hur hon skapar stress i sitt liv genom sitt sätt att förhål-
la sig och de krav hon har på sig själv. När detta blev synligt för 
henne öppnade hon sig för att arbeta med sig själv även på andra 
sätt än det hon fått via den somatiska vården. (Lägesrapport, okto-
ber 2007)  

 
Även i det ”lyckade fallet”, d.v.s. den enda av deltagarna som lyckades 
komma ut i ett arbete var det ett långt steg att ta. 
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En man som beskrev sig själv som ”mission impossible” har prak-
tiserat på en arbetsplats och man förhandlar nu om en lönebidrags-
anställning som kommer att beslutas om inom en snar framtid. 
(Lägesrapport, oktober 2007) 

 
Projektledaren ger följande sammanfattning av resultatet av projektet. 

 
Ångesten har minskat hos deltagarna och medvetenheten om de 
egna möjligheterna att påverka sitt eget mående har ökat hos samt-
liga. De är väldigt tacksamma för sin tid i projektet och oroar sig 
för att de måste avbryta när de ännu inte kommit hela vägen. Det 
finns en rädsla för att de inte ska kunna hålla i den goda utveckling 
som skett under projekttiden. Å andra sidan har vi planerat fort-
sättningen för varje deltagare i samarbete med försäkringskassan. 
Alla vet vilka personer som kommer att stödja dem i deras fortsatta 
rehabilitering. (Lägesrapport, oktober 2007) 

 
En tydlig och besvärande frågeställning som framträder ur utvärderingen 
är vad som kommer att hända med deltagarna i och med att projektet upp-
hör. Vem är beredd att ta på sig detta ansvar, eller kommer den planering 
för deltagarnas rehabilitering som gjorts inom projektet att kunna för-
verkligas? ”Redan efter sommaren började de redan då känna paniken att 
det snart är slut. Det är ju önskvärt att ett sådant här projekt kan pågår i 
flera år.” (Projektledare, intervju) Ett försök att hantera detta gjordes ge-
nom att en planering i samverkan med Försäkringskassan för vilket stöd 
deltagarna skulle kunna få efter det att projektet avslutats. 
 

Vi gjorde en planering med Försäkringskassan och då gick vi ige-
nom vilka som skulle ta vid, om det var en psykoterapeut som de 
skulle försöka ta kontakt med, någon behövde ytterligare medi-
cinsk behandling. (Psykolog) 

 
I projektets slutskede kände deltagarna ändå av en viss oro hur detta skul-
le utfalla. 
 
Ett av de problem som regelmässigt uppstår när den här typen av projekt 
genomförs är att det inte är möjligt att utfärda betyg, eller intyg, som styr-
ker att deltagarna har genomgått utbildning. Här finns således en strikt 
gränsdragning mot det reguljära utbildningssystemet. Deltagarna kan så-
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ledes inte stärka sin formella kompetens, även om detta i det här projektet 
knappast var aktuellt eller ens vad som stod i första rummet, och därmed 
har de i det avseendet inte kommit närmare arbetsmarknaden. Däremot 
har deltagarna ofta kunnat förbättra sin levnadssituation och skapat bättre 
förutsättningar för att i ett nästa steg stärka sin konkurrenskraft på ar-
betsmarknaden.  
 
 
6.3 Projektets måluppfyllelse 
I detta avsnitt diskuteras resultatet av projektet i relation till dess mål, 
både vad avser de kvantifierade målen och inriktningsmålen. Ett av de 
två kvantifierade mål som sattes upp för projektet var att fem personer 
skulle återgå till sitt tidigare arbete. Detta var inte möjligt att uppfylla av 
det enkla skälet att det endast var två av deltagarna som hade en fast an-
ställning som de skulle ha kunnat återgå till. Man kan därför säga att det 
var en grupp långtidssjukskrivna utan förankring på arbetsmarkanden 
som kom att delta i projektet. Det andra kvantifierade målet att fyra per-
soner skulle ha provat ett nytt arbete uppfylldes i och med att några av 
deltagarna varit ute på praktik. Ingen av deltagarna i projektet lyckades 
emellertid nå fram till den punkt där vägledningsmaterialet ”Drivkraft”, 
vilket färdigställdes under projekttiden, kunde användas.  
 
Det långsiktiga målet med projektet uttrycktes som ”att överbrygga klyf-
tan mellan individen och arbete.” Detta kan tolkas som att verksamheten 
generellt sett skulle stärka deltagarnas förutsättningar på flera olika plan 
för att göra ett inträde på arbetsmarknaden. Resultatet av utvärderingen 
visar att så varit fallet, även om det för samtliga deltagare fortfarande är 
lång väg kvar till ett arbete. ”Det tar ju mycket längre tid än vad man tror 
att bygga upp, att få dem att tro på sig själva” (Projektledare, intervju) 
Detta beror bl.a. på att det var en alltför kort tid som projektet pågick, 
men framför allt på den besvärliga situation som dessa människor befin-
ner sig i, som har att göra med den dubbla börda som det innebär att vara 
både arbetslös och sjukskriven. (Se t.ex. Doctare, 2000; Jacobs, 2000) 
 

När jag jobbar med rehabilitering i det här sammanhanget så är det 
ju att många är så identifierade med sjukdom och symptom som 
man har. En del är ju att de ska uppleva sig själva bortom sin sjuk-
domsidentitet och att de ska hitta andra värden i livet, det blir så 
mycket existentiella frågor som kommer fram. Man möter männi-
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skor som på något sätt har hamnat utanför det här med arbete, det 
går ju på självkänslan. Folk behöver ett utrymme där de kan lägga 
ut hela kartan över sitt liv och titta på vem är jag och vad vill jag 
och vad behöver jag för att över huvudtaget komma någon vart. 
(Psykolog) 

 
Det framstår som närmast omöjligt att tänka sig att dessa deltagare skulle 
kunna göra ett inträde, eller ett återinträde på arbetsmarknaden utan att 
kraftfulla åtgärder sätts in under en betydande tid. ”Jag kan ju känna att 
det var väldigt tidigt att släppa iväg de.” (Psykolog) 
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7. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
I det avslutande avsnittet summeras några av de erfarenheter som resulta-
tet av utvärderingen genererat. 
 
För att tolka utfallet av projektets verksamhet måste svaret dels sökas hos 
deltagarna, deras bakgrund och förutsättningar och dels i projektets verk-
samhet. Resultatet måste även förstås mot bakgrund av hur den aktuella 
arbetsmarknaden ser ut, framför allt lokalt då det är där som dessa perso-
ner i första hand kan tänkas få ett arbete. Milton (2006) pekar på att den 
enskilt viktigaste faktorn som kan förklara varför en individ hamnar i bi-
dragsberoende finns på samhällsnivån och har ett nära samband med den 
ekonomiska utvecklingen i samhället. Det råder knappast någon tvekan 
om att det saknades arbetstillfällen totalt sett, och inte minst sådana som 
skulle vara lämpliga i relation till projektdeltagarna. Detta problem kan 
inte ett projekt av den här karaktären råda bot på. Denna fråga måste lö-
sas både genom arbetsmarknads- och näringspolitiska åtgärder. Vad som 
därför kan vara ett realistiskt resultat för ett arbetsmarknadsprojekt som 
riktar sig till långtidssjukskrivna personer är att på olika sätt utveckla en 
beredskap för att förbättra sin livssituation vad gäller familj, ekonomi, 
självförtroende o.s.v. som en förutsättning för att kunna konkurrera fram-
gångsrikt på arbetsmarknaden. Dessa tankar får också stöd i SOU 2007:2 
där bl.a. större hänsyn till individuella aspekter lyfts fram som en viktig 
åtgärd. 
 

Det blir lite bakvänt det här med att man är kravställande till dem 
som inte alls behöver det, en del kanske behöver det men det hand-
lar ju om människor som behöver gränser. Väldigt många är ju inte 
behov av gränser utan snarare av att bli sedda och förstådda, att 
möta de precis där de är och få tillåtelse att må precis så dåligt som 
de gör. (Psykolog)  

 
Att verksamheten i de flesta fall radikalt skulle öka deltagarnas konkur-
rensförmåga för att inom en nära framtid komma in på arbetsmarknaden 
är ett alltför optimistiskt antagande. Utvärderingen visar dock att verk-
samheten i flera avseenden har haft påvisbara effekter som går bortom de 
rent arbetsmarknadspolitiska, d.v.s. projektet har på ett direkt och påtag-
ligt sätt påverkat projektdeltagarnas självuppfattning och livssituation. En 
viktig orsak till detta kan antas vara att projektdeltagarna rekryterades vid 
ett och samma tillfälle och att det därigenom gick att skapa en grupp där 
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deltagarna på ett påtagligt kunde känna sig trygga och vara till stöd för 
varandra. 
 
En annan svårighet har, som redan framgått, varit att projekttiden har va-
rit för kort i förhållande till de behov som deltagarna hade. Det har på-
verkat deltagarna negativt. För människor som befinner sig långt från en 
möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden krävs det omfattande insatser 
under lång tid innan de har fått den personliga styrka som behövs för att 
gå vidare med att stärka sin formella kompetens för att på ett framgångs-
rikt sätt kunna konkurrera om lediga jobb. 
 
Den här utvärderingen har visat flera väsentliga faktorer som påverkar 
möjligheterna för en enskild individ att bryta sig ur en långvarig frånvaro 
från arbetslivet, till exempel i form av en långvarig sjukskrivning. En vik-
tig faktor i det fallet är hur situationen på arbetsmarkanden ser ut, d.v.s. 
tillgången på lediga jobb.  
 

Oavsett konjunktur finns det en risk att den regionala obalansen 
kommer att öka. En framskrivning av kommunernas sysselsätt-
ningsutveckling under de fem första åren på 2000-talet till år 2010, 
ger en intressant men också oroväckande bild. (SCB, 
2007:förordet) 

 
En annan är den enskilde individens kvalifikationer och livssituation. 
Dessa faktorer måste matchas och hur väl detta utfaller avgör hur väl ar-
betsmarkanden fungerar. Detta är själva kärnan i problemet. Ett avgöran-
de svårighet är att det är komplicerat och tidskrävande att hantera detta 
problem, både på samhällsnivå och på individnivå. Ett sätt att ta sig an 
problemet är att arbeta i projektform för att prova och utveckla nya ar-
betssätt i detta avseende. (Se figur 1) 
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ARBETSMARKNADEN 

 
 
 
 

INDIVID  GRUPP 
 

 
PROJEKT 

 
 
Figur 1. Det arbetsmarknadspolitiska projektets möjligheter att på-
verka den enskilda individens förutsättningar till ett inträde på ar-
betsmarkanden  
 
Ett projekt kan inte påverka förhållanden på arbetsmarknaden, däremot 
hjälpa till att skapa förändrade förutsättningar för de individer som deltar 
i detta. Emellertid finns en rad begränsningar som till exempel deltagar-
nas kvalifikationer när de kommer till projektet, hur länge verksamheten 
pågår och väl hur projektets verksamhet svarar mot deltagarnas behov 
o.s.v. Många arbetslösa långtidssjukskrivna befinner sig i en situation där 
de hindras av dålig hälsa, lång frånvaro från arbetsmarknaden, i många 
fall även med ansträngd ekonomi, besvärlig social situation, kort utbild-
ning, liten arbetslivserfarenhet o.s.v. Att dessutom befinna sig på en svag 
arbetsmarknad gör det rimligt att anta att det är få individer som, trots de 
insatser som görs, lyckas ta sig in på arbetsmarkanden. Däremot visar re-
sultatet att det finns förutsättningar för att med riktade insatser stärka del-
tagarna i deras livssituation så att de kan uppnå en bättre fungerande so-
cial situation, kanske påbörja en utbildning, eller prova en praktikanställ-
ning, för att någon gång i framtiden kunna få ett arbete.  
 
Projektet arbeta år alla måste i flera avseenden ändå ses som en fram-
gångsrik verksamhet när denna värderas i sitt sammanhang. Flera av del-
tagarnas livssituation har förändrats i positiv riktning och inte minst har 
projektet genererat erfarenheter av värde för liknande verksamheter i 
framtiden. 
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