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Inledning 
 

Arbetslivsinriktad rehabilitering syftar till att den som drabbats av sjukdom ska få tillbaka sin 
arbetsfömåga och sina förutsättningar att försörja sig genom förvärvsarbete. (Eklund, Lidwall & 
Marklund, 2005, sid 271) 

 
I denna rapport redovisas resultaten av intervjuer med ett antal personer som varit inskrivna i 
Testa, ett arbetsmarknadsprojekt som bedrivits i Jönköpings kommun. Studien har genomförts 
av Luppen kunskapscentrum med inriktning mot individ och familj, Kommunförbundet i 
Jönköpings län.  
 
Testa är ett arbetsmarknadsprojekt som drivs i samverkan mellan Jönköpings 
socialförvaltning, Jönköpings kommuns arbetsmarknadsavdelning, försäkringskassan och 
arbetsförmedlingen. Projektet har fått ekonomiskt stöd från EU Mål 3. 
 
Målgruppen för projektet har varit arbetssökande i behov av arbetsträning och arbetsprövning. 
Målsättningen med projektet har varit att deltagarna efter deltagande i Testa ska erhålla 
anställning på den reguljära arbetsmarknaden eller påbörja utbildning inom det reguljära 
utbildningsväsendet. 
 
Det har ansetts viktigt att projektet utvärderas för att ta tillvara erfarenheter och använda det 
som varit verkningsfullt även efter projekttidens slut. Utöver intervjuer utifrån deltagares 
personliga erfarenheter ska också en studie av de samhällsekonomiska effekterna av Testa 
analyseras och redovisas. De samhällsekonomiska effekterna redovisas i en annan rapport. 
 
Syftet med denna studie är att fånga de intervjuades uppfattningar och upplevelser av 
deltagandet i Testa. 
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Bakgrund  
 
Sverige, tillsammans med en rad andra länder med en välfärdspolitisk inriktning, har under 
senare delen av 1900-talet förändrats från industridominerade samhällen till tjänste- och 
serviceproducerande sådana. Detta har lett till att delar av den arbetsföra befolkningen ställts 
utanför eller fått en svag anknytning till arbetsmarknaden. Vissa grupper kan urskiljas som 
ungdomar, ensamstående kvinnor med barn samt människor med invandrarbakgrund. Den 
som inte har haft en anställning har inte heller kommit in i socialförsäkringssystemen, som 
sjukförsäkring eller arbetslöshetsförsäkring. De kan bli beroende av socialbidrag för att klara 
sin försörjning (Salonen, 1994). 
 
Samtidigt som denna genomgripande samhällsförändring äger rum har antalet sjukskrivningar 
ökat under början av 2000-talet. Rehabiliteringsfrågorna hamnar i ett nytt fokus i samband 
med att sjukskrivningstalen ska ner. Olika myndigheter ska samverka i rehabiliteringen av 
enskilda individer. Men det finns otydligheter i ansvarsfördelningen. Särskilt svårt blir det för 
de personer som inte har något fast arbete utan ska rehabiliteras till någon typ av arbete utan 
att veta vad (Viksten & Asplund, 2002). 
 
I den svenska modellen har en strävan efter full sysselsättning varit gällande. Denna politik 
bygger på antagandet att förvärvsarbete är något som är bra både för individen och samhället. 
Arbetslinjen har präglat både socialpolitiken och arbetsmarknadspolitiken. Samverkan mellan 
myndigheter har ansetts vara en viktig ingrediens i allt rehabiliteringsarbete. Det finns 
gemensamma mål för de samverkande myndigheterna i samhällets rehabiliteringsverksamhet. 
Mål som har formulerats av Socialstyrelsen, Arbetsmarknadsverket och de olika myndigheter 
som administrerar socialförsäkringssystemet. 
 
I praktiken har det ofta varit svårt att genomföra samverkan på ett effektivt sätt. 
Arbetsbelastningen bland handläggare är hög, det är svårt att synkronisera tidsplaneringen för 
olika insatser som den enskilde ska komma i åtnjutande av. Ansvaret för försörjningsfrågorna 
kan vara uppdelat mellan olika myndigheter och skapar konflikt kring vem som ska ha 
ansvaret i olika perioder. Allt detta drabbar den enskilde på ett icke gynnsamt sätt. (Viksten & 
Asplund, 2002; Lagerman, 2004) 
 
I allt arbete som syftar till förändring av människors livssituation måste den enskilde 
individen sättas i centrum. Det handlar om att möta människan där han eller hon är och utgå 
från dennes behov. En människa som varit arbetslös länge kan behöva mer och något annat 
innan man kan klara av ett arbete. Att ”bara” erbjuda ett arbete är inte tillräckligt (Bernler-
Jonsson, 1988). Att få människor att känna sig väl bemötta är grundläggande. Människor 
behöver bli tagna på allvar, bli lyssnade till och bli bekräftade. Ett bra bemötande förutsätter 
en organisation där det finns ett socialt och psykologiskt perspektiv (Viksten & Asplund, 
2002).  
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Forskning om arbetslivsinriktad rehabilitering 
 
Allmänt 
Inom arbetslivsinriktad rehabilitering har man gått från att fokusera på diagnos eller specifika 
symtom till individen som helhet och hennes förutsättningar och i viss mån de förhållanden 
som befrämjar eller hindrar hennes hälsa/ohälsa. Tankegångarna utgår i större grad från att 
individen har egna resurser som kan utvecklas (Ekberg, 2000; Viksten & Asplund, 2002). 
Som en konsekvens av detta synsätt bör, enligt Ekberg (2000, sid 389-390), insatserna 
omfatta flera nivåer: 

1. Förändring eller anpassning av det yttre sammanhanget för att förebygga ohälsa. 
2. Förändring eller utveckling av personens inre resurser och förmågor för att öka hennes 

handlingsförmåga. 
3. Förändring som leder till att individen kan utveckla sina vitala mål och därmed öka sin 

hälsa och livskvalitet. 
 

Utbudet av rehabilitering är för närvarande otillräckligt, särskilt för personer med sammansatta problem, 
personer med språkproblem, psykosomatiska och stressrelaterade besvär. Utbudet är också ojämnt 
fördelat regionalt och mellan diagnosgrupper. (Ekberg, 2004, sid 366) 

 
Överhuvudtaget har man svårt för att visa lyckade satsningar på rehabilitering. Beslut om rätt 
åtgärd för rätt person i rätt tid, är svåra att fatta och beror i alla fall delvis på att det saknas 
instrument för sådana bedömningar. Gerner (2005) visar vad forskningen står i dag: 

• De högst motiverade hade mest utbyte av rehabiliteringen, medan den latent 
motiverade behövde en annan typ av rehabilitering.   

• Den rätta tidpunkten för rehabilitering och hur länge rehabiliteringen bör pågå är 
individuella faktorer och det är inte alltid fördelaktigt med tidig rehabilitering.    

Den sista punkten knyter an till problemen med urvalet till rehabilitering.  
 

Kanske är det framförallt de svåraste fallen som blir föremål för åtgärd, vilket ger en bild av negativa 
resultat. Resultaten påverkas även negativt av att åtgärderna sätts in relativt sent och ibland används för 
andra syften än rehabilitering. (Eklund, Lidwall & Marklund, 2005) 

 
Flertalet studier visar att valet av individer som ska genomgå rehabiliteringsåtgärder inte alltid 
är rationellt. Rehabiliteringsresurserna bör inte i första hand satsas på individer som (a) 
bedöms ha stora möjligheter att utan hjälp återgå till arbete eller (b) har rätt till förtidspension. 
Många personer har valts utifrån aktörernas ”sista åtgärd”. (Eklund, Lidwall & Marklund, 
2005). 
 
I dagens samhälle är det eftersträvansvärt att försöka evidensbasera sitt arbete. Med 
evidensbasering menas här att ställa sig frågan ”hur vet du att det du gör fungerar?" (Ekberg, 
2000, sid 396). Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen i Sverige är dock dåligt utvärderad 
och det saknas kunskaper om dess effekter (Ekberg, 2004). Överhuvudtaget är det ”sparsamt 
med forskning som belyser den enskilde individens erfarenheter och syn på sjukskrivning och 
rehabilitering samt vad som ur det perspektivet främjar återgång i arbete” (Gerner, 2005, sid 
61). 
 
Rehabiliteringsprocessen 
Några av de för individen mest betydelsefulla inre resurserna för återgång till arbete och 
bättre hälsa är enligt Ekberg (2000): 

• självförtroende 
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• copingförmåga 
• känsla av sammanhang 
• tillgång till socialt stöd och kompetens 

 
Dessa resurser utgår från individen och hennes önskemål och om de är ”tillräckligt bra” gör 
de att individen kan bemästra sin livssituation. En bristande tro på sina egna resurser ger 
negativa effekter på motivationen. Motivationen, d.v.s. (a) viljan till rehabilitering och/eller 
(b) viljan att återgå till arbete, anses av de flesta ha en stor betydelse för återgång till arbete 
och förbättrad hälsa. Här är det viktigt att peka på att individens mål är föränderliga över tid. 
Initialt i en sjukdomsutveckling kan t.ex. målet att vara smärtfri vara ett starkt mål, medan det 
senare i sjukdomsutvecklingen kan handla om att kunna arbeta trots smärta, etc (Ekberg, 
2000). Psykosociala och arbetsrelaterade faktorer får större betydelse ju längre tid som gått 
(Ekberg, 2004). 
 

En rehabiliteringsprocess tar tid, de individuella målen bör kunna revideras successivt av den berörda 
individen. Målen konkretiseras, formas och omformas under själva handlandet beroende på situationens 
krav och omständigheter. Lärande och utveckling sker i hög grad genom att man i efterhand reflekterar 
över handlandet och dess konsekvenser. (Ekberg, 2000, sid 395) 

 
I sin avhandling visar Gerner (2005) att enbart tidig rehabilitering inte alltid är lyckosam. Den 
rätta tidpunkten är troligen individuell och olika för olika individer. Hon skriver om vilka 
prediktorer som finns för ett positivt rehabiliteringsresultat: 

• patientens egen tro på återgång i arbete 
• upplevd egen hälsa 
• delaktighet i behandling och åtgärd 

 
Alla har vi behov av att göra egna bedömningar av framtiden. De sjukskrivnas egna prognoser 
för återgång till arbete stämmer väl med faktisk återgång. Individens motivation kan 
emellertid förändras med tiden (Gerner, 2005).  
 

I en studie av långtidssjukskrivna med ryggbesvär och vad som som kan sägas förutsäga återgång i arbete 
fann man att psykosociala och ekonomiska faktorer spelar en betydligt större roll för återgång i arbete än 
fysiska faktorer såsom smärtor och ADL-funktioner (Giezen et al, 2000). De mest betydelsefulla 
prediktorerna för återgång i arbete i studien var den subjektiva bedömningen av hälsotillståndet samt 
tillfredsställelsen med arbete (Gerner, 2005, sid 63). 

 
I sin undersökning kan Gerner (2005) visa att hänsyn måste tas till (a) individens egen syn på 
situationen och (b) samverkan mellan olika intressenter. Det sammanhang som individen 
lever i underlättar eller hindrar individen från att återgå till arbete och/eller ökar sin hälsa och 
trivsel. Att skapa lämpliga arenor för utveckling är därför av största vikt vid rehabiliteringen, 
för möte med de professionella och andra människor i samma situation. Här kan en blandning 
av individuella och olika typer av möten i grupp vara till stor hjälp (Hammar Chiriac & 
Hempel, 2005).  
 

Ett genomgående tema, som kom igen i samtliga intervjuer, var att man under rehabiliteringen fick träffa 
andra sjukskrivna med liknande problem och erfarenheter, som man själv hade. (Gerner, 2005, sid 18 i 
Delstudie IV) 

 
I sin delstudie IV visar Gerner (2005) också att de intervjuade uppskattade att rehabiliteringen 
skedde i team där olika specialiteter ingick. Man behövde inte gå till olika specialister och 
berätta sin historia på nytt. Man kände sig också betydelsefull när man var omgiven av 
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människor med olika yrkeskunskaper.  I denna intervjustudie avslutar Gerner med att visa det 
som de rehabiliterade har haft störst behållning av: 

• att träffa andra människor med liknande problematik 
• att få träffa ett professionellt team 
• att lära sig ett förhållningssätt till sjukdomen 
• att vara delaktig och få vara med och formulera sina egna mål 

 
Därutöver tar hon upp frågor om arbetsgivare, etc som inte är i fokus i denna studie.  
 

Särskilt betydelsefullt är att utveckla formerna för samverkan mellan den sjukskrivne själv och aktörerna. 
Rehabilitering till arbete är en målstyrd process där den sjukskrivnes egen roll i högsta grad är eftersatt, 
såväl forskningsmässigt som i praktiken. (Ekberg, 2004, sid 379) 
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Undersökningen 
 
Totalt har tio personer intervjuats, fem kvinnor och fem män i åldern 20 till 50 år. Samtliga 
har intervjuats vid två tillfällen, en gång under deras första sex veckor i Testa och en andra 
gång i samband med utskrivning från Testa. Samtliga intervjuer genomfördes under perioden 
maj 2004 – april 2005. 
 
Urvalet av personer har gjorts av ansvarig chef för Testa. Hälften av personerna skulle ha en 
svårare problematik och hälften en något lättare. Könsfördelningen skulle vara hälften kvinnor 
och hälften män och det skulle vara en spridning i åldrar. Den som gjorde intervjuerna fick 
ingen information om deltagarna och enbart övergripande information om projektet Testa och 
syftet med intervjustudien. Samtliga intervjuade talar svenska men vid tre av intervjuerna var 
kunskaperna i svenska språket bristfälliga och detta kan ibland ha gett upphov till svårigheter 
att förstå både för intervjuaren och den intervjuade. Alla intervjuade uppbar någon form av 
ekonomisk ersättning eller bidrag under tiden de var inskrivna i Testa. Tre personer hade 
försörjningsstöd från socialtjänsten, tre aktivitetsstöd genom arbetsförmedlingen, tre hade 
rehabiliteringsersättning från försäkringskassan och en uppger ersättning från 
arbetslöshetskassan. De intervjuade hade deltagit i verksamheten på Testa under olika lång tid 
när första intervjun genomfördes. Någon hade deltagit i tre dagar och någon hade varit med i 
över sex veckor och höll på att ordna praktikplats. Uppföljningsintervjun hölls mellan 5 – 11 
månader senare. 
 
Personalen på Testa ansvarade för tidbokning med de intervjuade. Samtliga första intervjuer 
har ägt rum i ett avskilt rum i Testas lokaler. Uppföljningsintervjuerna gjordes också på Testa 
förutom två som gjorts via telefon. 
 
Vid intervjuerna har det funnits en intervjuguide med öppna frågor. Frågorna har i stora drag 
handlat om de intervjuades (1) förväntningar på Testa, (2) vad man har gjort på Testa, (3) 
vilket stöd man har fått av personalen, (4) hur praktiken har varit och (5) vad Testa har lett 
fram till när det gäller arbete eller utbildning. 
 
Alla intervjuerna spelades in på band och skrevs sedan ordagrant ut. De intervjuade har 
informerats om detta och att de uppgifter de lämnar i intervjun kommer att hanteras med stor 
försiktighet. Man ska inte kunna spåra vem som har sagt vad i redovisningen av studien. De 
utskrivna intervjuerna förvaras i enlighet med god forskningsetik inlåsta och enbart forskare 
har tillgång till materialet. 
 
Denna intervjustudie ska inte ses utifrån att de intervjuade representerar hela gruppen som 
finns på Testa. Även om ett visst urval har gjorts vet vi inte hur hela Testagruppen och de 
intervjuade ser ut utifrån en mer heltäckande beskrivning. Studien är också gjord utifrån 
sekretess av vilka personer som deltog i intervjuerna. Vi har därmed valt bort 
samkörningsmöjligheter till förmån för ett mer etiskt agerande. Fördelen med intervjuer i 
förhållande till enkätundersökning är att man kan få en mer detaljerad och fördjupad 
information om det man vill undersöka. Nackdelen är att man med intervjun kan nå ett färre 
antal människor eftersom ett större antal skulle bli ohanterligt och kräva alltför mycket tid 
(Denscombe, 2000).  
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De intervjuades uppfattningar och upplevelser 
 
Vem remitterade till Testa 
Av de intervjuade remitterades fem personer till Testa av arbetsförmedlingen, två av 
socialtjänsten och tre av försäkringskassan. Av dem som remitterades av arbetsförmedlingen 
säger en person att det var en kurator på en öppenpsykiatrisk mottagning som tog initiativet 
och som aktualiserade den intervjuades behov av rehabilitering och föreslog 
arbetsförmedlingen att remittera till Testa. 
 
Förväntningar på Testa 
Att börja något nytt kan vara både bra och dåligt, spännande på ett lustfyllt sätt, men också 
nervöst. De intervjuade avvek inte nämnvärt från detta. De flesta förväntade sig att Testa 
skulle leda till något bättre och en förändring av den situation de befann sig i; en situation 
med en osäker och oviss framtid, med oro för ekonomin och hur man skulle klara sin 
försörjning framöver. Det fanns också de som hade lågt ställda förväntningar och var nöjda 
med att få någon form av variation i tillvaron. 
 

Jag ville testa på det. Hellre det än å bara sitta hemma hela tiden. 
 
Det fanns också någon som inte hade större förväntningar än att det var positivt att få göra 
något annat än att gå hemma samt att få möjlighet att se vad man klarade av. 
 

Så visste jag ju inte liksom vad jag skulle göra så att då tänkte jag att först komma och pröva lite vad man 
klarar av. Sen så få hjälp och stöd för att komma tillbaka. Försöka komma tillbaka då till något arbete, så 
detta, det kändes jättepositivt och det var väldigt positivt. 

 
Ingen av de intervjuade hade hört talas om Testa innan de själva blev aktuella för åtgärd och 
det man visste innan man började hade man fått veta genom muntlig information och en 
broschyr som beskrev verksamheten samt genom studiebesök.  
 
Samtliga intervjupersoner utom två var i stort sett positiva till att börja på Testa. Flertalet ville 
ge Testa en chans och hoppades att det skulle leda till arbete. En person uttryckte 
förväntningar om att få praktisk hjälp med att söka arbete och att få hjälp med att skriva 
ansökningar då han eller hon hade svårt för att skriva själv. En annan person önskade få hjälp 
med att hitta ett arbete där arbetsgivaren med hjälp av lönebidrag skulle kunna anställa. 
 
Även om man ville börja på Testa fanns det hos några en oro för att komma ut bland folk. En 
intervjuperson säger att han eller hon hade föredragit att stanna hemma, men att man måste 
arbeta för att få en inkomst och utifrån möjligheten att få ett arbete ändå såg Testa som något 
positivt.  
 

Helst av allt hade jag inte velat arbeta men man måste ju det för att klara sig. 
 
En av dem som var negativt inställda ändrade successivt uppfattning efter att ha läst igenom 
en broschyr och fått träffa två personer som gav ytterligare information. Den första 
tveksamheten berodde på att den intervjuade alldeles nyligen hade gått en kurs. Erfarenheten 
av att ha deltagit i Testa under fyra veckor överträffade sedan förväntningarna som hade 
byggts upp efter den första informationen. 
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Den andra personen som var negativ beskrev svårigheter med att vara ute bland folk efter att 
ha varit hemma en längre period. Att behöva börja på Testa kändes som något tvingande för 
annars fanns en risk för att sjukpenningen skulle dras in. 
 

Då hade man väl dragit in sjukersättning och sånt, eftersom jag är sjukskriven. Det var väl i stort sett så 
fast dom sa det inte rent ut, men, du måste göra nånting nu alltså. 

 
Arbetet på Testa 
De intervjuade hade deltagit i verksamheten på Testa under olika lång tid när första intervjun 
ägde rum. Tiden varierade från tre dagar upp till sex veckor. Flertalet hade deltagit mellan två 
och fyra veckor. 
 
Av intervjuerna framkom att alla deltagare under de första fyra eller fem veckorna hade varit i 
Testas lokaler. Man berättar om vägledningssamtal som hållits enskilt eller i grupp. Två 
deltagare berättade att man hade haft vägledningssamtal i grupp en gång per vecka under den 
första perioden. Ingen av dem tyckte att detta var bra. En av dem tyckte att samtalen flöt ut 
och handlade om vad som helst. Syftet var att man skulle utbyta erfarenheter av arbetslivet 
men så blev det inte. En person tyckte att man kunde dela upp sig i mindre grupper, nu var 
man åtta i gruppen vilket ledde till ineffektivitet.  
 

Jag tycker inte att det ledde till nåt, ja och dom jag pratade med så var det ingen annan som tyckte det 
heller … det flöt ut på en massa egentligen ganska ointressanta saker. 

 
Man fick också göra tester genom att fylla i olika formulär. Några nämnde att man har 
genomfört teoretiska kunskapstester för att undersöka vilken kunskapsnivå man låg på i 
svenska, engelska och matematik. 
 
Två av de intervjuade berättade också att arbetsförmedling och försäkringskassa hade varit på 
Testa och informerat om sina verksamheter. Informationen har då getts till hela gruppen. 
 
Utöver det som redovisas i ovanstående avsnitt har alla deltagare under de veckor man har 
varit inne på Testa fått arbeta med aktiviteter vid fyra olika stationer. Stationerna har bestått 
av arbete med:  

• data 
• trä 
• textil   
• kök 

 
De som hade deltagit i minst fyra veckor när den första intervjun gjordes kunde mer ingående 
beskriva de olika aktivitetsstationerna. En person hade vid första intervjun inte börjat med 
någon station och en annan hade precis börjat på den andra stationen. De flesta säger att man 
var på varje station en vecka i taget, någon säger att man var tre dagar på varje station och 
någon annan säger att man var tre till fyra dagar på varje station. Under aktiviteterna fanns 
personal med som gjorde observationer av deltagarna. 
 
De flesta intervjupersoner som har gått igenom stationerna kan beskriva ett syfte med 
aktiviteterna; att man skulle pröva vilka förmågor, kunskaper och vilken 
koncentrationsförmåga man hade. Vad man orkade med och vilka arbetsställningar som var 
besvärliga eller vad man kunde behöva hjälpmedel för. Några nämner också att 
observatörerna skulle se hur man klarade av att samarbeta med de andra deltagarna. 
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Personalens observationer resulterade sedan i bedömningar som man gick igenom enskilt med 
varje deltagare.  
 
De flesta som hade gjort klart stationerna och gått igenom bedömningen med sin handledare 
tyckte att bedömningarna hade stämt bra med hur de uppfattade sig själva. En intervjuperson 
uppskattar rakheten i bedömningarna. 
 

Jag har alltid gillat rak och ärlighet framförallt, man kommer längst på det och då vet man vad man kan 
ändra på eller om man kan göra något annat. 

 
Samma person tycker att han eller hon har fått lära sig mycket, bl.a. att hitta sig själv. En av 
de intervjuade uppfattade sin egen prestation som sämre än vad som framkom i bedömningen. 
 

Jag hade haft lite negativ syn på mig själv. Jag tyckte jag kunde ha gjort ifrån mig bättre, men de tyckte 
att jag skötte mig helt okej. Jag påmindes om att jag nog ofta kan mer än jag tror. 

 
En annan av de intervjuade fick större klarhet i vilken typ av arbete han eller hon inte skulle 
klara, t.ex. stillasittande arbete och att inte gå för mycket. Att få pröva Testa innan han eller 
hon gick ut i praktik har också lett till kunskapen om att han eller hon inte kommer att orka 
arbeta mer än högst två timmar per dag till att börja med. Det hade annars funnits en risk för 
att han eller hon hade börjat fyra timmar på en praktikplats och sen snabbt fått ge upp 
eftersom han eller hon inte skulle ha orkat. 
 
En intervjuperson tycker sig inte ha fått ut så mycket under de första veckorna på Testa. 
Samma person tycker att man kunde ha kört ett snabbare tempo vid stationerna. 
 

Jag tycker det borde vara lite mer koll… och lite mer.. på det här…för det är väldigt mycket… de skulle 
kunna prestera …utföra mer under dom timmarna här alltså för det…man tycker liksom….det är lite väl 
mycket soft alltså. 

 
En annan intervjuperson tycker att det var skönt med det lugnare tempot och att det var skönt 
att veta vad man skulle göra genom att det fanns instruktioner 
 

Det funkade bra, väldigt lugnt tempo och det var skönt. 
 
Det är ju skönt när det finns vissa grejer då som man ska göra. 

 
Tre av de intervjuade blev vid någon eller några stationer färdiga snabbt med uppgifterna. En 
av dem hade önskat använda den resterande tiden till att förkovra sig ytterligare i data, men 
det föll på att det inte fanns fler program tillgängliga. En annan person hade gärna sett någon 
aktivitet där man fick använda sitt eget tänkande mer. Men det finns också beskrivningar av 
att man har fått göra det man önskat och fått ta egna initiativ efter det att man har blivit klar 
med de förutbestämda uppgifterna. Att man har fått stöd i detta och att det har känts bra. 
 
En intervjuperson tycker inte att bedömningen blev rättvis. Det fanns förväntningar på att den 
intervjuade skulle ha gjort mer, men man tog inte hänsyn till den fysiska smärta som 
deltagaren upplevde i samband med aktiviteten. 
 

Nej, dom borde ju ha tittat på det jag gjort i stället. Kanske inte på hur snabbt jag gjorde det. 
 

Deltagaren tog inte upp det i samtalet med handledaren. 
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Men jag orkade inte ta upp det bara och sen sket jag i det. 
 
Samma person tycker inte att det var något samarbete vid stationerna och att var och en 
arbetade enbart för sig själv. 
 
Stöd från personal på Testa 
De intervjuade uttalar sig till övervägande del positivt om personalen på Testa och i synnerhet 
om de personer som de har haft som handledare. Alla deltagare har haft sin personliga 
handledare under hela den tid man varit inskriven. Under de första veckorna hade deltagarna 
samtal en gång per vecka med sin handledare. Under praktiken har man haft regelbunden 
kontakt genom telefon eller personlig kontakt vid behov. Deltagarna har också kunnat ringa 
sin handledare vid behov. 
 
En intervjuperson berättar att handledaren ringde hem och väckte honom eller henne den 
första tiden, eftersom deltagaren hade svårt för att vakna på morgnarna. En annan person 
tycker att det har varit bra att veta att någon annan bryr sig. 
 

Att det finns folk som frågar efter dig, vad du gör. De hjälper dig med dina planer. 
 
En av de intervjuade berättar att han eller hon blev tagen på allvar för första gången sedan han 
eller hon började på Testa. 
 

Det är för första gången jag blir tagen på allvar vad det gäller att jag mår dåligt och att det har varit okej 
att ta det i min takt. Ta det lugnt och inte känna den här pressen på sig hela tiden att man måste göra 
saker. Utan dom har trott på mig, att jag är osäker och att jag lider av ångest och sådana där saker som gör 
det jobbigt att gå till ett arbete. 

 
Samma person har tidigare upplevt att man inte trott på honom eller henne. 
 

Du ser ju inte ut att må dåligt. Det tycker jag, att vi skaffar ett jobb till dig genast. 
 
Stödet från Testa gjorde att denna person vågade pröva en praktikplats. Han eller hon visste 
att man litade på honom eller henne även om han eller hon inte skulle klara det. Nu kändes det 
mycket lättare att ta steget ut på arbetsmarknaden. Flera av de intervjuade säger att de har fått 
uppmuntran och beröm. 
 

Jag behöver ju uppmuntran och höra liksom att det var duktigt liksom, och det fick jag verkligen. 
 
Att få uppbackning från personal eller handledare har varit en positiv upplevelse för flera av 
de intervjuade. 
 

Och sen om man känner sig lite bakåt någon gång så säger jag, Åke du får följa med nu, så vet jag att de 
backar på en och pushar på en och följer med. Om man känner det där lilla osäkra då, då är man inte 
osäker längre. 

 
En intervjuperson lyfter fram personalen som det som varit särskilt bra med Testa. 
 

Sen att man hela tiden har en handledare som man har kontakt med och man har en från 
försäkringskassan som också är med i projektet så att man blir väldigt väl omhändertagen och man har 
stöd och det är en jättetrygghet. 

 
Den person som tyckte att personalen kunde ha ställt mer krav tycker samtidigt att 
handledaren har varit mycket bra och att det har gått att prata med henne om allt. 
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Respondenten är glad för att det blev den personen som blev handledare, för han eller hon 
trodde inte att han eller hon skulle ha känt likadant för någon av de andra. 
 

Nej, men hon förstod att man hade ont och så där liksom och visade respekt. 
 
Alla intervjuade med ett undantag var mycket positiva till kontakten med sin handledare och 
tyckte att man hade lagom mycket kontakt med sin handledare. Det var bara att säga till när 
man ville prata. Den som skiljer ut sig tycker inte att kontakten med handledaren ledde till 
något och att man inte kom fram till något speciellt, men är osäker på om det berodde på 
handledaren eller deltagaren själv. 
 

Jag vet inte vad det handlar om. Om det skulle ha med mig att göra. Det kanske är så att jag helt enkelt är 
svår att lära känna. 

 
Praktiken 
Alla utom en av de intervjuade har varit ute på praktik efter de första fyra eller fem veckorna 
då man var inne på Testa. Av de nio som har varit ute på praktik har antalet praktikplatser 
varierat mellan ett ställe upp till fyra olika platser. Längden på praktikperioderna har också 
varierat, från två veckor upp till fyra månader. En person som inte gjort praktik började en 
utbildning efter att ha genomgått de olika aktiviteterna inne på Testa. Utbildningen föreslogs 
av handledaren på Testa. Efter utbildningen har den intervjuade fått vikariat inom det område 
utbildningen avsåg. Under utbildningen och under tiden han eller hon arbetade har kontakten 
med handledaren bibehållits. 
 
En intervjuad blev erbjuden anställning på sin praktikplats redan efter en dag och började 
efter en tid den utbildning som anställningen kräver. Både praktikplatsen och utbildningen har 
personal från Testa varit med om att ordna. Trots att arbetsområdet var ett helt annat än det 
respondenten hade tänkt sig när första intervjun gjordes, har allt utfallit till största belåtenhet. 
Respondenten blev ganska snart medveten om att den först tilltänkta inriktningen inte skulle 
leda till ett arbete för hans eller hennes del.  
 
En person som bara varit ute på en praktik uppskattade att handledaren från Testa var med vid 
introduktionen och vid avslutningen. Praktiken gick enligt respondenten mycket bra. 
 

Och då var jag så här väldigt nervös måste jag faktiskt säga, att komma in i det där igen. Jag hade ju tänkt 
att jag kanske hade glömt vissa grejer, och han kunde ju förklara då att jag inte jobbat på en tid. Han 
kunde prata för mig det jag missat om jag säger så. 
 
Sen när jag slutade så hade vi genomgång alla tre. 

 
En intervjuad som har varit på två praktikplatser uppskattade att den första var enkel. Det var 
lätta och rutinbetonade arbetsuppgifter och man var van vid att ha praktikanter. Praktikplatsen 
förmedlades genom Testa. Nästa praktik ordnade respondenten själv genom en bekant. Nu var 
kraven lite större, men det gick bra eftersom självförtroendet nu hade vuxit. Respondenten 
fick efter praktiken ett vikariat på denna arbetsplats. 
 
En intervjuad kommer att vara kvar på sin praktikplats även efter den egentliga 
utskrivningstiden från Testa. Huvudsyftet med praktiken har enligt den intervjuade varit att 
lära sig bli social igen. Praktiken har för denna deltagare blivit en rehabilitering tillbaka till 
det sociala livet. 
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Det finns också exempel på praktikperioder som inte blivit så lyckade. Två praktikperioder 
fick avbrytas i förtid. Den ena då praktikhandledaren menade att hon inte kunde ta sig an en 
praktikant p.g.a. egen hög arbetsbelastning. En praktik avbröts efter att chefen på 
arbetsplatsen ansåg att praktikanten inte kunde vara kvar på grund av sen ankomst och då han 
eller hon en dag inte kommit till praktikplatsen alls och inte heller meddelat sig.  
 
På två av praktikplatserna fanns det enligt de intervjuade mycket lite att göra. Enligt den 
intervjuade var praktikhandledaren sällan närvarande på praktikplatsen och kunde därför inte 
visa vad som skulle göras. På en annan praktikplats hade verksamheten precis startat och av 
denna anledning fanns det för lite att göra. 
 

Så det var inte färdigbyggt, så det fanns ingenting att göra. Så långtråkigt så. Hade säkert varit kul om det 
hänt lite, och man fått ja … känt att man hade fått göra lite grann. 

 
En intervjuad person blev på sin andra praktik än mer medveten om sina fysiska 
begränsningar och det kändes tråkigt. Efter den första praktikperioden tyckte respondenten att 
det hade stått klart att ett halvtidsarbete var vad han eller hon klarade. Den andra praktiken var 
på fem timmar per dag, men respondenten kände att han eller hon inte skulle klara av jobbet 
ens på halvtid, då det var för fysiskt ansträngande. Förhoppningen är nu att läkaren och 
försäkringskassan också förstår detta, så att det kan utgå en aktivitetsersättning (sjukbidrag) 
på halvtid. 
 
Den fysiska och psykiska hälsan 
Fem av de intervjuade säger att de mår bättre sedan de började på Testa och en av dem menar 
att han eller hon mår mycket bättre. En av dem mådde något bättre till att börja med och när 
han eller hon sedan fick jobb förbättrades hälsan ytterligare. En annan person mår bättre av att 
sinnena får stimuleras och av att man får vara tillsammans med andra. En person tycker att 
Testa har hjälpt honom eller henne att se framåt och att det är bra att veta att det finns någon 
som står bakom en och att han eller hon har fått bättre självförtroende. Personen som säger sig 
må mycket bättre är glad över att ha något att göra och talar också om ett bättre 
självförtroende. Ytterligare en person nämner bättre självförtroende då han eller hon genom 
Testa har upptäckt att han eller hon klarar mer än han eller hon först trodde. 
 
Även om man har mått bättre av att vara med i Testa har det inte alltid varit utan 
påfrestningar. Det fysiska arbetet under praktiken hade för en person fått konsekvenser.  
 

Jag var lite otränad i början, så ett par gånger i början fick jag stanna hemma för att låta kroppen läka. 
 
En person tycker att det är svårt att säga om han eller hon mår bättre, men säger också att han 
eller hon är gladare för att ha något att göra. 
 
Fyra personer uppger att de varken mår bättre eller sämre och några av dem att det varierar 
beroende på vad som ska hända. 
 

Ja, det är ju olika alltså. Ibland vill man bara att det ska leda till fortsatt sjukskrivning alltså. För att man 
är trött på all skit liksom och orkar inte hålla på. 

 
En av de intervjuade var fortfarande lika trött och hade lika mycket värk, men tyckte 
samtidigt att det är roligt att komma ut på någonting. En annan person tyckte inte att det var 
någon skillnad och att det var jobbigt att träffa folk.  
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En person menar att den psykiska hälsan varierar. Efter att tag kände han eller hon sig trygg 
på Testa, men sedan kom oron för att gå ut på praktik, vilket gjorde att han eller hon mådde 
sämre igen. Men allteftersom han eller hon klarar av mer saker har han eller hon blivit mindre 
orolig. 
 
Efter utskrivningen 
Man kan finna en skillnad mellan första och andra intervjun vad gäller de intervjuades sätt att 
beskriva sin situation. Att man har gått från en otydlighet till en större klarhet. Man vet mer 
om sig själv, mer om vad man klarar av och vad man inte klarar av. Flera har vad vi kan förstå 
blivit mer realistiska i vad som är möjligt, hur förutsättningarna på arbetsmarknaden ser ut 
och att man utifrån det har valt bort sådant som man först trodde att man skulle kunna göra till 
förmån för det som är möjligt. Sen finns det hos några fortfarande ett sökande, en osäkerhet 
och förvirring som beror på att man inte har hittat fram och därmed är framtiden fortfarande 
lika osäker och oförutsägbar.  
 
Vid utskrivningen från Testa har fyra av de intervjuade fått en anställning, en är på gång för 
anställning och två har påbörjat en utbildning. En av de intervjuade fortsätter sin praktik 
ytterligare några månader. Två av de intervjuade vet inte riktigt vad som ska hända. 
 
Av de fyra som har fått arbete, har två personer fått fast anställning på heltid och två har fått 
vikariat. Av vikariaten är en på deltid (19 timmar per vecka) och en ett längre vikariat på 
heltid. Båda har förhoppningar om att få fortsatt arbete på samma arbetsplats och den som 
jobbar deltid att det ska bli ett heltidsarbete. Deltagaren som är på gång för anställning 
kommer att få deltidsarbete med lönebidrag och förmodligen blir det en aktivitetsersättning 
(sjukbidrag) för resten av tiden. Av dessa ovannämnda fem personer är det fyra som har 
praktiserat på det ställe de har fått eller kommer att få anställning. 
 
Två personer har börjat studera på komvux för att läsa in grundskolekompetens. En av dem 
berättar att det var på Testa man upptäckte att han eller hon hade dyslexi, vilket personen inte 
vetat om tidigare. Den andra personen visste sedan tidigare att han eller hon hade läs- och 
skrivsvårigheter. Nu ska båda gå utbildning på komvux som är anpassad för dyslektiker. 
 

Och det känns faktiskt bra för äntligen är det någon som vet vad jag har för problem. Utan för mig har det 
varit, nej, jag har aldrig tyckt om skolan. 

 
Att utbilda sig för att få ett yrke har plötsligt blivit en möjlighet som inte fanns tidigare.  
 
En person kommer som tidigare nämnts att fortsätta sin praktik under ytterligare några 
månader för att få social träning. En av dem som inte vet vad som ska hända efter Testa är 
besviken över att inte någon av praktikplatserna har lett till arbete.  
 
Även om Testa inte har lett till någon egen försörjning lyfter en intervjuad fram ett annat 
positivt resultat av Testa. 
 

Jag har ju lärt upp min sociala förmåga. Jag kan vara mer ledig bland folk. Så har jag byggt upp min 
fysiska styrka lite mer. 

 
Något man har saknat i Testa 
De flesta av de intervjuade kan inte ge uttryck för att man har saknat något på Testa bortsett 
från två personer. 
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En person tycker att man skulle ha haft mer samhällsinformation på Testa. Information om 
hur socialförsäkringssystemen fungerar och vilka rättigheter man har. Information om vad 
man ska tänka på när man får ett arbete, medlemskap i fackförening och hur det är med 
sjukpenning. Var man ska anmäla sig när något händer och vilken myndighet som ansvarar 
för vad.  
 

Eller om man skulle bli sjukskriven. Vad händer då? Den här informationen som man aldrig får. Som man 
egentligen skulle få sista året på gymnasiet. 

 
En intervjuad saknar information om vilka olika utbildningar som finns. 
 

Dom skulle kanske informera lite mer om kanske då att det finns vuxengymnasium. Vilka utbildningar 
som finns där nere, för det tog jag reda på själv. 

 
Sammanfattning av intervjuresultat 
Tio personer, fem män och fem kvinnor, har intervjuats två gånger, en gång vid inskrivning 
och en uppföljningsintervju 4 – 11 månader senare i samband med utskrivning. Deltagarna 
har remitterats till Testa av socialtjänsten, försäkringskassan eller arbetsförmedlingen.  
 
Mellan den första och andra intervjun finns klara positiva utvecklingstendenser beskrivna av 
de intervjuade. Man vet mer om sig själv, vad man klarar av, etc. Fem av de intervjuade sa att 
de har mått bättre sedan de började på Testa. Fyra personer sa att man varken mådde bättre 
eller sämre och en annan berättade att de fysiska smärtorna är likadana, men att han eller hon 
är gladare. En annan person sa att hans eller hennes tillstånd har varierat över tid. Fyra 
intervjupersoner har i samband med utskrivning från Testa fått en anställning och en annan är 
på gång att få anställning. Två av dem har fått fast arbete på heltid och två personer har fått ett 
vikariat; en heltid och en halvtid. Anställningen som är på gång är på deltid. Två personer har 
börjat utbildning på komvux. För en av dem har Testa medverkat till att utbildning blev en 
möjlighet som inte tidigare funnits. Två av de intervjuade vet inte vad som händer efter 
utskrivning från Testa. En person är besviken över att ingen praktik ledde till arbete. En annan 
person har förhoppningar om att den samlade kunskapen som personalen nu har om personen, 
ska leda till ett resultat vad gäller försörjningsmöjligheter. En annan person fortsätter på sin 
praktikplats efter utskrivningen från Testa för att få ytterligare social träning. 
 
De förväntningar som fanns inför rehabiliteringen på Testa varierade från de tankar om att 
situationen skulle förändras till det bättre, mer variation i livet till några personers negativa 
tankar om Testa. Man sökte framförallt praktisk hjälp med att söka arbete och hjälp att se vad 
man klarar av. Enstaka individer hade dåliga erfarenheter från tidigare som spillde över på 
Testa och kände sig tvingade att ställa upp på grund av att han eller hon inte fick fortsatt 
sjukskrivning annars.  
 
Eventuella tveksamheter i inledningsskedet försvann när man väl hade börjat. 
Intervjupersonerna var nöjda med den hjälp och det stöd de har fått från personalen och sin 
personliga handledare. Det var bra att ha en person att vända sig till, någon som stöttat och 
trott på en. Två personer har inte varit lika nöjda, i relation till de övriga intervjuade, med 
antingen personalen eller med sin handledare. 
 
Enligt de intervjuade fick man i början av rehabiliteringen på Testa göra en test avseende sin 
kunskapsnivå (svenska-matematik-engelska) och arbeta på fyra arbetsstationer (data-trä-textil-
kök). Under denna period deltog man också i gruppsamtal om sina erfarenheter i livet. De 
enskilda handledningssamtalen har alla intervjupersoner upplevt som viktiga för sin 
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utveckling, men när det gäller gruppsamtalen som förekom under den första perioden på Testa 
fanns det tveksamheter kring vilken nytta de hade. Under hela Testa-tiden har handledaren 
haft samtal med deltagaren. Under den första perioden träffades man en gång i veckan, under 
praktiken per telefon eller vid behov besök på praktikplatsen. Under hela tiden har det funnits 
möjlighet att kontakta handledaren. De intervjuade upplevde att de blev tagna på allvar, hade 
någon som brydde sig och som förmedlade tillit och uppmuntran.  
 
På arbetsstationerna fick man pröva sina olika förmågor (koncentration, uthållighet och 
samarbete) och kunskaper. Efter genomgångna stationer gav handledaren feedback till de 
intervjuade; något som har uppskattats av deltagarna. De bedömningar som gjorts av 
arbetsförmågan vid de olika stationerna inne på Testa har av de flesta uppfattats som 
överensstämmande med den egna uppfattningen. För två personer bidrog aktiviteterna vid 
stationerna till en större kunskap om den egna förmågan. I det ena fallet  kunskap om vad man 
inte klarade och i det andra att man presterade bättre än vad man själv trodde. 
 
Alla utom en av de intervjuade har varit ute på praktik. Den som inte har varit ute på praktik 
har istället gått en utbildning som lett till ett deltidsvikariat. Praktiktiderna har i tid varierat 
mellan två veckor till fyra månader. Någon skulle fortsätta praktiken ytterligare några 
månader efter uppföljningsintervjun. Antalet praktikplatser per deltagare har varit en till fyra 
stycken. För de flesta fungerade praktiken bra med ett par undantag, där praktikperioderna 
fick avbrytas i förtid. Fyra av praktikplatserna har lett till en anställning. Genom praktiken har 
några blivit mer medvetna om vad de klarar av och inte klarar av. 
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Diskussion 
 
De intervjuade hade en variation av symtom som begränsade deras möjligheter på 
arbetsmarknaden. Det har handlat om smärttillstånd av skilda slag, om begränsningar i den 
fysiska rörligheten och om psykiska tillstånd. Valet av intervjupersoner har skett utifrån kön, 
ålder och svårighetsgrad. Man kan dock inte uttala sig om detta urval speglar hela gruppen på 
Testa eller personer som behöver arbetslivsinriktad rehabilitering. Som forskare har beskrivit 
finns troligtvis ett inte helt genomtänkt urval till Testa. Personerna på Testa har troligtvis en 
svårare problematik än vad som möjliggör ett gott resultat av rehabiliteringsarbetet. Dock vet 
vi inget om detta och kan endast uttala oss om de uppfattningar och upplevelser som de 
intervjuade hade vid intervjutillfällena. Vi kan däremot säga en hel del om hur arbetet på 
Testa ter sig utifrån de intervjuades uttalanden. Om vi sedan jämför resultaten från dessa 
intervjuer med andra liknande svenska studier finns många överensstämmande delar.  
 
Det fanns ett pendlande mellan uppgivenhet och hopp hos de intervjuade. För de 
professionella som möter dessa människor är det synnerligen viktigt att ta till vara detta hopp, 
men samtidigt vara realistisk. Som professionell måste man ha en bred kompetens och ett 
brett kunnande. Testa är ett exempel på hur man har arbetat i tvärprofessionella team och att 
det har upplevts som positivt av deltagarna och lett till goda resultat. Detta stämmer väl 
överens med vad Gerner (2005) har fått fram i sina undersökningar. Man känner sig lite 
betydelsefull samtidigt som man inte behöver upprepa sin ”historia” hela tiden. 
 
Av de intervjuade har över hälften gått vidare till arbete eller utbildning och de flesta har med 
några få undantag hittat en riktning i sin utveckling mot arbete och/eller bättre egenupplevd 
hälsa. Om rehabiliteringens nytta endast mäts utifrån hur många som fått arbete eller börjat 
studera efter rehabiliteringstiden skulle man kanske kunna säga att de resultat man nått med 
de intervjuade är ”hyfsade” resultat. Om vi däremot lägger till ökningen av den egenupplevda 
hälsan visar sig Testa fungera mycket bra för de intervjuade.  Om Testa inte mäter den egna 
hälsoupplevelsen och dess utveckling kan det vara något att arbeta med i framtiden.  
 
Flertalet av dem vi har intervjuat var nöjda med det bemötande de har fått av personalen på 
Testa. Alla är nöjda eller mycket nöjda med sin handledare och med personalen i övrigt. Man 
har blivit väl bemött, blivit trodd på och någon vet numera vilka förmågor och vilka 
begränsningar man har. De gruppsamtal som man hade i början av rehabiliteringen gav inte 
helt goda värderingar. Utan att veta allt för mycket om hur dessa gruppsamtal har gått till är 
det troligt att man inte haft tillräcklig kompetens inom detta område. Har man arbetat utifrån 
att det ska vara en s.k. erfarenhetsgrupp, utvecklingsgrupp, pedagogisk grupp, 
vägledningsgrupp eller terapeutisk grupp (Corey & Corey, 1997). Det kan också ha funnits en 
sammanblandning med handledarens individuella samtal. Forskningen visar att personer i 
denna situation uppskattar att få träffa andra med liknande problematik. Men det är viktigt att 
syftet med gruppen är tydligt och att den leds av någon med utbildning och erfarenhet inom 
området. Det är också viktigt att man skiljer mellan gruppsamtalen och de individuella 
samtalen. Gruppsamtal är troligtvis bra för dem som rehabiliteras, något som kunde utvecklas 
mer på Testa.  
 
De intervjuade uppskattar stödet de har fått från sin handledare. Handledaren har känt till både 
krämporna och förmågorna. För deltagarna har detta varit en trygghet, det finns någon mer 
som vet. En intervjuad beskriver att det var först på Testa som han eller hon blev trodd. 
Tidigare hade man sagt att han eller hon såg så pigg ut och att man nog skulle kunna hitta ett 
jobb snabbt. För denna person blev detta hotfullt för då hade man inte förstått att han eller hon 
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också hade svårigheter. På Testa bekräftades svårigheterna och personen i fråga vågade ta 
första steget ut då han eller hon visste att det var okej att misslyckas. Här kan vi se att 
handledarfunktionen positivt följer vad man har kommit fram till i andra studier, att det är 
viktigt att individualisera arbetet. Handledaren har också större möjlighet att förstå de 
förväntningar som personerna har och att positivt arbeta med dessa förväntningar.  
 
Avslutningsvis kan vi föra en diskussion utifrån de forskningsresultat som Gerner (2005) och 
Ekberg (2000) tar upp. En positiv utveckling (återgång i arbete och upplevd hälsa) främjas 
enligt dessa av: 

1. Gott självförtroende 
2. God copingförmåga 
3. En känsla av sammanhang 
4. Tillgång till stöd och ett professionellt team 
5. Att få träffa andra människor med liknande problematik 
6. Att lära sig ett förhållningssätt till sjukdomen 
7. Att vara delaktig och få vara med och formulera sina egna mål och behandling 

 
Flera punkter (1, 4, 5, 6) kan vi utifrån de intervjuer som ovan beskrivits sluta oss till har 
funnits med i arbetet på Testa. Punkt 2, 3 och 7 vet vi inte tillräckligt mycket om för att uttala 
oss om. Copingförmågan, känsla av sammanhang och upplevd hälsa skulle kunna mätas och 
på så sätt kunde man bättre förutse sjukdoms- och rehabiliteringsutvecklingen samt följa 
utvecklingen över tid. Detta är speciellt viktigt då det finns en stor risk för att det finns en s.k. 
Hawthorne-effekt i intervjuerna (Mayo, 1949). Denna effekt går i korthet ut på att de 
intervjuade skattar bättre än vad man annars skulle göra p.g.a. den uppmärksamhet man får. 
Denna effekt kan också diskuteras i samband med Testa som förändringsagent. Kan det vara 
så att Testa ger ett bra känslomässigt resultat p.g.a. den ökade uppmärksamheten som finns på 
Testa? Vi har indirekta antydningar om att de intervjuade har fått vara delaktiga i sin 
rehabilitering, något som borde ha tagits med mer direkt i intervjuerna.  
 
Sammanfattningsvis uttalar sig de intervjuade positivt om det mesta på Testa. Några mindre 
delar kunde metodmässigt utvecklas och några mätningar kunde ha underlättat arbetet. 
Resultaten från denna intervjustudie stämmer väl överens med det fåtal undersökningar som 
är gjorda i Sverige. Utifrån detta kan vi säga att de intervjuade verkar spegla denna grupp av 
människor väl.   
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