
Ny forskning hjälper  
många tillbaka till arbetslivet
Kund, patient, arbetstagare och arbetssökande.  
I individsamverkansteamet möts alla de rollerna i en enda 
människa vars mål är att få komma tillbaka till en 
fungerande sysselsättning. Och vägen dit går via 
forskningen. 

Samuel Grahn, chef för Samordningsförbundet i Halland, bjuder på kaffe och 
fralla i det mysigt inredda konferensrummet i centrala Halmstad. Runt bordet 
sitter också Linda Bertlin, koordinator för Kungsbacka kommun, och Micaela 
Hembjer som är rehabkoordinator för Vuxenpsykiatriska mottagningen  
i Halmstad. De ingår alla i ett av Hallands Individsamverkansteam, vars mål 
är att med gemensamma krafter hjälpa den som hamnat långt ifrån arbets
marknaden.

– Vi vill vidga innanförskapet, förklarar Samuel. Utanförskapet kan visser
ligen vara stigmatiserande, men innanförskapet släpper inte alltid heller in. 
Här gäller det att hamna rätt i välfärden. Målet är att alla människor ska bli 
självständiga och ha makt över sitt eget liv.

Ensamstående kvinna
Den typiska deltagaren är en ensamstående kvinna i medelåldern. Ofta med 
barn med NPFdiagnos (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Sjuk
skrivningen kan ha börjat i en utmattning, sedan är hon hemma några år och 
har svårt att hitta vägen tillbaka. Målet blir då att kunna ha ett anpassat ar
bete, kanske deltid och med lönebidrag. 
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– De här personerna står både nära arbetsmarknaden men också långt 
ifrån, det är ofta ångest och rädslor som hindrar dem, förklarar Linda. 

– Det är vanligt att det förekommer våld i nära relationer som orsakar lång
varig ohälsa, tillägger Samuel. 

Majoriteten av dem som har kvar sin anställning är undersköterskor, lärare 
eller jobbar inom städ. Har man en anställning är det ofta inom kommunen. 
Men merparten har blivit av med sitt jobb eller aldrig ens kommit in på arbets
marknaden.

Världens största studie
Mycket av teamens arbete bygger på den så kallade BIPforskningen som 
gjorts i Danmark och är världens största studie på människor där man följt 
4 000 deltagare under fyra år. Enkelt förklarat var målet att ta reda på vad 
som egentligen fungerar för de människor som hamnat utanför arbetsmark
naden.

Det som tycks fungera är flera samordnade insatser samtidigt och att som 
myndighetsperson verkligen tro på personens förmågor. Det handlar mycket 
om tonen hos dem som jobbar i individsamverkansteamen, förklarar Linda. 

– Hur pratar vi inom våra team? Vilket bemötande har vi? Vad påverkar hand
ledarens tilltro till deltagaren? 

Själva vikten av en faktisk insats visade sig också genom att de som inte fick 
några insatser alls i stället för att stagnera hamnade ännu längre från ar
betsmarknaden än tidigare. 



Samuel Grahn, Samordningsförbundet i Halland.

– Det är ett nytt tankesätt som utmanar våra system och våra traditionella 
sätt att organisera våra verksamheter, förklarar Samuel.

Flödet i rehabprocessen är också en nyckel. I traditionell rehab sker ofta en 
sak i taget, kanske står man i kö tre månader till en NPFutredning, sen träffar 
man en handledare och gör en kartläggning. Sen får man hjälp av en studie 
och yrkesvägledare och kan få praktik följt av stödinsatser som boendestöd. 

Linda Bertlin, koordinator för  
individsamverkansteamet  
i Kungsbacka kommun.

Micaela Hembjer, rehab
koordinator, Halmstad.



– Det här är livet som pågår, och vi jobbar med rehabiliteringen parallellt 
med livet. Man kan inte dela upp det i olika delar, förklarar Linda.

Genom parallella insatser som gruppverksamhet, återkommande avstäm
ningar och praktik rustas deltagarna att komma i sysselsättning. 

– Vi försöker hitta en plats där man verkligen vill vara. Man ska inte bara vara 
placerad någonstans utan verkligen ha en önskan om att vara på just daen 
arbetsplatsen. För arbetsgivaren är det bra på så sätt att många gånger kan 
de lära upp någon gratis som de sen kan anställa på lönebidrag. Det blir en 
winwin, säger Linda. 

Alla gynnas av samsyn
Fyra, snart fem, av de halländska kommunerna använder sig också av 
BIPforskningen på sin arbetsmarknadsenhet. Alla gynnas av att man har en 
samsyn och en gemensam forskningsbaserad grund att stå på, enas Samuel, 
Micaela och Linda om. 

– I Sverige läggs varje år fem miljarder på kommunal verksamhet, men vi vet 
inte om det vi gör har effekt. Men BIPforskningens slutsater vet vi fungerar 
även om det så klart inte är en trollstav, säger Samuel. 

– Det är lätt att falla mellan stolarna, men det här sättet att jobba har gett en 
fantastisk utveckling, menar Linda. 

BIPforskningen menar att parallella insatser är nyckeln och att komma bort 
från att tänka i stuprör utan i stället sitta runt samma bord för att bäst kunna 
hjälpa deltagaren. 

– Allt går fortare nu. ”Belöningen” kommer fortare för deltagaren. Annars är 
det lätt att tappa motivationen och kommunen, Försäkringskassan eller Ar
betsförmedlingen klarar inte av det själva. Man måste ha med sig vården för 
att lyckas, konstaterar Micaela. 



– Alla människor behöver ett eget ”varför” och det jobbar vi med att hitta här, 
säger Samuel. 

– Men många kan inte svara på sitt eget ”varför”, fyller Micaela i och fortsät
ter:  Det handlar om att individen ska få tillbaka makten. Långtidssjukskriv
ning gör att man förlorar sin makt och innebär att man bär på många miss
lyckanden. Individen måste få lyckas – och hitta sitt eget varför. 

Men efter lång frånvaro från ett arbete eller sysselsättning är vägen tillbaka 
inte sällan krokig.

Vi måste anpassa oss efter verkligheten
– Det finns mycket rädslor och behövs en tillvänjning, många har till exempel 
skaffat hund och har svårt att lämna den. Man skaffar sig ett parallellt liv som 
kan vara hindrande, säger Linda.

Micaela förklarar att det är viktigt att de kan titta på hela livspusslet. 

– För många av oss är det svårt att gå tillbaka till arbetet efter sex veckors  
semester, man kan ha både förväntan och oro som bubblar i magen. Tänk 
hur det känns att gå tillbaka efter flera års frånvaro! 

– Vi måste anpassa oss efter verkligheten. Har man sömnproblem, vilket är 
vanligt, kan vi till exempel ha våra möten på eftermiddagen. I vilket fall i bör
jan, sen ska rutinerna förhoppningsvis göra så att du får en bättre sömn, ger 
Linda som exempel.

Men vägen tillbaka till en sysselsättning kanske inte alltid är tillbaka till sitt 
gamla yrke.

– Många har gått tillbaka flera gånger och misslyckats. Då måste vi hitta en 
annan väg för då är det inte rätt, säger Micaela. 

Linda beskriver en kvinna i 50årsåldern vars liv förändrades drastiskt efter 



att hon fick möjlighet att vara med som deltagare i Individsamverkans
teamet. Hon bodde fortfarande hemma hos sina föräldrar, hade tre utbild
ningar inom bristyrken men hade ändå inte varit i arbete på nästan 20 år. En 
ångestproblematik hade i stället lett till social isolering. 

– Hon behövde inte försörja sig. Men vi såg att det fanns värden som hon mis
sade – som ett socialt sammanhang. Och hur skulle hon kunna försörja sig 
när hennes föräldrar gått bort? förklarar Linda. 

– Vi visade att vi trodde på henne! Vi sa inte ”men du har inget jobb och bor 
fortfarande hemma”, utan vi sa ”Wow! Du har ju TRE utbildningar!”. Vi fokuse
rade och lyfte det positiva, berättar hon. 

Tillsammans med teamet kunde kvinnan hitta en sysselsättning och komma 
fram till sitt eget ”varför”. För henne blev det när hon fick egna pengar på kon
tot – ett kvitto på att hon faktiskt var vuxen. Några månader senare fick Linda 
ett julkort från henne: ”Ni har gjort det omöjliga möjligt!” 

Att inte fastna i långtidsarbetslöshet är också viktigt för fler än den direkt 
drabbade.

Detta är BIP-forskning
BIP står för Beskeftigelse indikator-pro-
jekt, där beskeftigelse betyder syssel
sättning. Forskningen är utförd av dans
ka Vaeksthuset och bygger på intervjuer 
med 4 000 arbetslösa under ett antal år 
där man kartlagt olika indikatorer som 
påverkar möjligheten att få jobb. 

Forskningen visar att:

• Handledare har en stor betydelse

• Kontinuitet och tilltro är nyckel
faktorer

• Det behövs parallella insatser utan 
avbrott 

• Det är viktigt med en organisation 
som anpassas efter individen i stäl
let för tvärt om

• Deltagaren behöver själv aktivt 
skatta sin egen utveckling mot en 
sysselsättning 

Källa: Samordningsförbundet



– Långtidsarbetslöshet är något som lätt går i arv. Det är viktigt att hjälpa för
äldrar som hamnar i den situationen så att inte barnen också gör det i framti
den, förklarar Linda. 

– Som rehabkoordinator ser jag många positiva fall där patienten kommer in  
i en uppåtgående spiral. Genom att vara ute i ett sammanhang och arbets
träna får man mer struktur och rutiner vilket ger bättre dygnsrytm, ökad fysisk 
aktivitet, bättre regelbundna kostvanor och förbättrad sömn. Det kan i sin tur 
leda till mindre behov av läkemedel och vårdtillfällen och såklart till ett mer 
meningsfullt liv, säger Micaela. 

– Rehab och att alla ska ha ett meningsfullt sammanhang borde ha högre 
status! Det är det som ger verklig förändring och som patienten sedan själv 
äger genom resten av livet.

Evelina Myrbäck 
Kommunikationsstrateg 

Psykiatrin Halland

Samordningsförbundet
Samordningsförbundet i Halland bilda
des 2010 för att skapa en gemensam 
plattform för samverkan mellan länets 
kommuner, Region Halland, Försäk
ringskassan och Arbetsförmedlingen.

Målet är att deltagare ska ha så själv
ständigt liv som möjligt och kunna för
sörja sig själva. Samordningsförbundet  
i Halland ska maximera myndigheters 
och parters resurser för den enskilda in
dividens bästa.

Arbetslinjen är tydlig, men det innebär 
inte att varje insats måste leda till för
värvsarbete, men det är slutmålet.

Resultat: 
Sedan starten 2011 har 2 750 hallänning
ar deltagit i Samordningsförbundets in
satser. 

Av deltagarna går 30 procent till arbete 
och studier direkt efter att ha avslutats  
i insatsen. 40 procent har rustats och 
stärkts så de kan fortsätta i arbetslivs
inriktade rehabiliterande insatser hos 
någon av förbundets parter. 30 procent 
avslutas och återremitteras till remitten
ten på grund av sjukdom.

Källa:  
Samuel Grahn/Samordningsförbundet


