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Sammanfattning 

Studiens syfte är att beskriva, tolka och analysera betydelsen av vägledning i den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen, utifrån ett deltagar- och tjänstemannaperspektiv. För att få svar på detta gjorde vi 

en kvalitativ intervju med sex personer, tre deltagare och tre tjänstemän på en Arbetsförmedling i en 

medelstor kommun i södra Sverige. Vi har undersökt vägledningens betydelse vid 

Arbetsförmedlingens nya program Arbetslivsintroduktion. 

Vi har valt att använda oss av den kvalitativa metoden i vår undersökning eftersom vår avsikt var att 

få en djupare kunskap inom det specifika området och för att få tillgång till personliga berättelser 

genom intervjuer. Med utgångspunkt från intervjuerna har en analys gjorts om deltagarnas och 

tjänstemännens behov och perspektiv på vägledningens betydelse inom den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen.  

Resultatet visar att två av deltagarna inte upplever någon särskild vägledning inom programmet, 

medan en av deltagarna ser samtalen med handläggaren som upplyftande, positiva och i viss mån 

vägledande. Uppfattningen som tjänstemännen har om vägledning är att det är svårt att hinna med 

att utöva professionell vägledning den första tiden i programmet. Den tiden används mestadels åt att 

kartlägga deltagarnas arbetsförmåga. 
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Faith, hope and guidance  
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Abstract 

The purpose of this study is to describe, interpret and analyze the importance of guidance within 

vocational rehabilitation. The study is based on the perspectives of participants and organizers. In 

order to get answers we made qualitative interviews with six people; three participants and three 

organizers at the Employment Service in a medium sized city in the south of Sweden. The 

participants are all part of a vocational rehabilitation program where the organizers professionally 

work. 

We chose to use a method of qualitative interviews in the study since our intention was to gain a 

deeper knowledge in the specific area and to get the best access to personal accounts. Based on the 

interviews we’ve made an analysis of the importance of guidance at the Employment Service from 

the needs and perspectives of participants and organizers. 

The result shows that two of the participants don’t think there is any specific guidance in the 

vocational rehabilitation program. Although one of them believes that the conversations she has had 

with her administrator has been uplifting and positive. 

The opinion the organizers have of guidance is that it’s difficult to find time to apply professional 

guidance during the first three months of the program. Most of that time is used to discover and 

identify the participants’ needs and qualities. 
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1. Inledning  

Vad händer med de cirka 40 000 människor som beräknas att bli utförsäkrade från 

Försäkringskassan under 2010? Vad händer med de människor som ligger i gränslandet 

mellan sjukdom och arbete? Debatterna har varit många och eruptiva kring den här frågan 

och har med all säkerhet skapat både oro och frustration kring de människor som berörs.  

Vad kan människan själv göra för att förändra en livssituation som inte är bra för dem? Och 

vad kan göras för att hjälpa? Kan vägledning ha betydelse i den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen?  

 

Hur mycket vägledning har satt sig då dessa människor kanske bara träffat sin handläggare en eller 

två gånger? Det är så nytt detta med Arbetslivsintroduktion. Inledningsvis så görs ett 

kartläggningssamtal. (Tjänsteman Arbetslivsintroduktion)  

 

Jo men lite granna det här att få hjälp att sortera tankarna. Eh … de e ju mycket tankar och 

funderingar man har när man är sjuk. Jag har ju pratat med min handläggare men vägledning vet 

jag inte … om jag kan kalla det utan dom [handläggarna] är väl bara ute efter att kolla hur mycket 

jag orkar jobba. Inte någon vägledning om något annat. (Deltagare Arbetslivsintroduktion) 

1.1 Bakgrund  

Den 4 januari 2010 gick startskottet för Arbetslivsintroduktion, Arbetsförmedlingens nya program 

som riktar sig till personer vars dagar med sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning tog slut 

tidigast den 1 januari 2010. Denna grupp inkluderar både dem som inte har någon anställning, de 

som har en anställning samt egna företagare. Totalt beräknas ca 40 000 personer att utförsäkras från 

Försäkringskassan under 2010. För Arbetsförmedlingen är detta en stor utmaning då det å ena sidan 

handlar om många människor, å andra sidan om att flera av dem varit borta från arbetsmarknaden 

under mycket långa perioder. Den nya aspekten är att jobba mer med människans möjligheter och 

resurser för arbete. De människor som kommer från Försäkringskassan är fortfarande sjuka 

(Jakobsson 2010 s. 30).   

Arbetsförmedlingen rehab, som förkortas Af-rehab, är en egen enhet som arbetar på uppdrag av 

Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlaren vänder sig till Af-rehab angående den arbetssökande om 

han eller hon upplever att det finns frågetecken kring personens hälsa. Af-rehab erbjuder då 

Arbetslivsintroduktionsprogrammet som är en förberedande insats med syfte att, utifrån varje 

deltagares unika förutsättningar, resurser och behov, komma fram till vilka åtgärder som kan 

behövas för att personen senare ska kunna ta del av Arbetsförmedlingens hela tjänsteutbud eller 

återgå till den reguljära arbetsmarknaden. Deltagandet i programmet ska alltid inledas med ett 
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kartläggande och utredande samtal. Insatserna ska sedan utgå från en individuell handlingsplan med 

aktiviteter som ska genomföras under den tre månader långa programtiden (Vis 2010).  

Inom Af-rehab arbetar ett specialistteam som består av socialkonsulenter, arbetspsykologer, 

arbetsterapeuter, sjukgymnaster, synpedagoger och dövkonsulenter. Där finns också en 

specialfunktion som arbetar med anpassning av lämpliga arbetstekniska hjälpmedel.                         

I Arbetslivsintroduktionsprogrammet deltar främst individer med psykiska besvär eller 

funktionsnedsättningar. Det faktum att deltagarna har olika svårigheter och arbetslivserfarenhet 

förstärker behovet av individuellt utformade insatser. För de som deltagit i motiverande, 

bearbetande och aktiverande insatser i programmet är målet att arbetsförmedlaren och den sökande 

tillsammans ska kunna formulera en handlingsplan (Vis 2010).     

Ett par månader efter startskottet för programmet kommer både positiva och negativa signaler. Ett 

bekymmer är att en del Arbetsförmedlingar har fått in betydligt fler deltagare än beräknat. Det har 

också visat sig att många av deltagarna har så instabil hälsa att de har svårt att ta del av de aktiva 

insatserna i programmet. Det positiva är att flera deltagare blir kvar i programmet och fortsätter sin 

väg mot arbetsmarknaden (Jakobsson 2010 s. 31). Fortsättningsvis kommer vi endast att använda 

oss av förkortningen Af-rehab i vår studie.  

1.2 Val av problemområde 

Idén till vårt uppsatsämne föddes när vi läste den valbara kursen Arbetslivsrehabilitering och 

vägledning (7.5 hp) på Stockholms Universitet hösten 2009. Vi fann denna kurs så intressant att vi 

ville utveckla vår kunskap och få en djupare förståelse inom området. Vår uppfattning är att sådan 

kunskap är angelägen för studie- och yrkesvägledaren för att denne skall kunna vägleda berörda 

personer på bästa möjliga sätt i rehabiliteringsprocessen. Vi har valt att titta närmare på 

Arbetslivsintroduktionsprogrammet inom avdelningen Af-rehab på en Arbetsförmedling i södra 

Sverige för att undersöka huruvida vägledning har betydelse i denna rehabiliteringsprocess. Skälet 

till att vi valt just det här området är ett växande intresse för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. 

Vi finner också detta arbetsområde mycket intressant för oss studie- och yrkesvägledare. Idag 

arbetar merparten av alla studie- och yrkesvägledare inom skolväsendet men vi anser att denna 

profession, i större utsträckning än idag, har en plats inom arbetslivsinriktad rehabilitering.  

Det finns flera pågående debatter
1
 i media gällande den nya sjukvårdsreformen där syftet med 

förändringen är att personer som har varit sjuka under en längre tid ska få stöd att ta sig tillbaka till 

arbetsmarknaden. Regeringen har bl.a. angett att långtidssjuka ska få individuellt utformad hjälp på 

Arbetsförmedlingen, att de som behöver ska få aktiva rehabiliteringsinsatser, samt att sjuka inte ska 

tvingas ut i arbetslivet. Det står att läsa att regeringen grovt felbedömt vårdbehovet hos de 

långtidssjukskrivna, trots upprepade varningar. De flesta utförsäkrade är helt enkelt fortfarande 

                                                   
1 http://www.dn.se/debatt/regeringen-har-felbedomt-de-utforsakrades-vardbehov-1.1053647 (Åtkomst 

2010-03-29) 

 

http://www.dn.se/debatt/regeringen-har-felbedomt-de-utforsakrades-vardbehov-1.1053647
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sjuka. Det är denna verklighet som försäkringskassehandläggare och arbetsförmedlare ställs inför i 

mötet med sina deltagare. Verkligheten är alltså helt annorlunda än den bild som regeringen utgått 

ifrån.  

 

Sverige har de mest friska människorna i världen och har trots detta ett enormt stort sjuktal. Detta 

är motsägelsefullt. Här tror jag att knuten är. Vi lägger jättestora pengar på sjukskrivningar och 

ändå lever vi längre. I socialförsäkringssystemet har Sverige inte ”råd” med människor som blir 

sjukpensionärer i 25-30 års ålder. Detta är en orsak till att Arbetslivsintroduktion skapats. 

(Specialist Af-rehab)  

 

Utifrån ovanstående problemområde har vi valt att göra framliggande studie som vi anser har både 

hög relevans och aktualitet. På grund av att Arbetsförmedlingen och politiken på det här området 

fått mycket kritik är det än mer intressant och vi menar att det nu är viktigt att ta reda på hur 

deltagarna själva upplever rehabiliteringsinsatserna inom det nya programmet samt hur 

tjänstemännen ser på betydelsen av vägledning inom denna enhet. Att få ta del av dessa två 

perspektiv av vägledningens betydelse är viktigt ur ett individperspektiv, såväl som ur ett 

samhällsperspektiv. För individen kan det innebära ökade möjligheter till jobb och försörjning samt 

ge ökad livskvalitet. Ur ett samhälleligt perspektiv kan deltagarens upplevelser bidra till effektivare 

insatser och projekt som på sikt gynnar samhället, både socialpolitiskt och samhällsekonomiskt. 

Genom att anta ett individperspektiv och därmed ge röst åt de intervjuade i vår studie har vi en 

önskan om att ge en bredare helhetssyn på hur verksamheten fungerar och eventuellt också hur 

den skulle kunna förbättras. 

Det finns ingen riktlinje om att vägledning ska tillämpas för de långtidssjukskrivna. Lagstiftningen 

beskriver i flera dokument rehabiliteringens olika steg för att de sjukskrivna ska ta sig vidare men 

vägledning är inte ett av de stegen. Så finns professionell vägledning överhuvudtaget inom Af-rehab 

och Arbetslivsintroduktion? Vilken betydelse har vägledning för deltagaren i programmet och på 

vilket sätt upplever hon att vägledning kan bidra till hjälp i rehabiliteringsprocessen? Behövs 

vägledning för att hitta individens inre kvalitéer och förmågor? Hur arbetar tjänstemän med 

vägledning inom Arbetslivsintroduktionsprogrammet och vilka metoder använder de i sådana fall?  

1.3 Förförståelse   

Vår förförståelse i valt ämne är grundad på antagandet att arbetslivsinriktad rehabilitering för den 

sjukskrivne och den lönearbetslöse är av både positiv och negativ art. Vår tro är att människor 

behöver meningsfull sysselsättning och en känsla av delaktighet och värde i livet. Arbetslivsinriktad 

rehabilitering, och de aktiviteter som denna process innefattar, tror vi stärker människans 

självförtroende och självkänsla. Vår uppfattning är att rehabilitering påverkar individens 

återhämtning vid sjukdom eller långvarig arbetslöshet på ett positivt sätt. Vi tror vidare att 

inaktivitet innebär en stor riskfaktor för individens hälsa och skapar en känsla av utanförskap. Att 

inte ha en sysselsättning påverkar vardagens struktur; småpratet med kollegorna upphör, liksom 
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dagliga rutiner. Att sedan inte förtjäna en lön, inte kunna ”dra sitt strå till stacken”, tror vi har en 

psykiskt negativ påverkan.  

Vi är således undrande över hur individen som deltar i Arbetslivsintroduktion upplever att 

vägledningen hjälper henne i denna process. Vi ska inte förneka att redan nämnda debatter i media 

kan påverka vår förförståelse. Vi vill ta reda på både de positiva och de negativa aspekterna 

deltagaren har på de insatser som erbjuds. Vår förförståelse kommer kanske att förändras under 

arbetet med studien men vår ambition är att förhålla oss så neutrala som möjligt till slutresultatet.  

1.4 Syfte 

Vårt syfte med studien är att beskriva den subjektiva betydelsen av vägledning för deltagaren i det 

nya programmet Arbetslivsintroduktion inom Af-rehab och i vilken utsträckning vägledning hjälper 

de deltagande i denna rehabiliteringsprocess. Vi vill också beskriva tjänstemännens perspektiv på 

vägledning och i vilken utsträckning de arbetar med vägledning inom Arbetslivsintroduktion. Vi 

studerar alltså verksamheten från två olika håll, dels från deltagarperspektivet, dels från 

tjänstemannaperspektivet. Eftersom båda perspektiven styrs av lagar, bestämmelser, regler och 

skyldigheter åsyftar vi också att beskriva den yttre kontexten som påverkar tjänstemännen och 

deltagarna. 

1.5 Forskningsfrågor  

I och med att färdriktningen på studien förändrades under resans gång tog således även 

forskningsfrågorna en ny riktning. Studiens fokus flyttades från att till en början endast fokusera på 

deltagarperspektivet till ytterligare ett perspektiv, nämligen tjänstemannaperspektivet.   

 

 På vilket sätt har vägledning inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen betydelse? 

 Vilka individuella förändringar kan professionell vägledning ge deltagaren? 

 Finns det några avgörande likheter och/eller skillnader mellan tjänstemannaperspektiv och 

deltagarperspektiv i dessa frågor? 

 

I samtliga frågetällningar utgår vi från deltagarnas och tjänstemännens subjektiva perspektiv och 

uifrån programmet Arbetslivsintroduktion. 

1.6 Avgränsningar 

Vår studie har avgränsats till att belysa deltagarnas upplevelser av vägledningens betydelse inom 

programmet samt tjänstemännens perspektiv kring betydelsen av vägledning inom 
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Arbetslivsintroduktion. Studien är också avgränsad till en kommun och en Arbetsförmedling. Vi 

motiverar denna avgränsning med att det är just individens historia, dennes upplevelse och 

perspektiv, som är mest intressant för oss som blivande vägledare samt att det inom 

Arbetsförmedlingen finns flera olika avdelningar som arbetar med olika resurser. Vi har själva valt 

den kommun och Arbetsförmedling vi har undersökt men inte de tre deltagare vi intervjuat. Dessa 

har vi fått hjälp av vår kontaktperson med att nå, eftersom det är stora sekretesskrav inom 

verksamheten. Vi har även intervjuat tre handläggare, varav en av dem arbetar som specialist på 

berörd Arbetsförmedling inom Arbetslivsintroduktion. Vi har dock inte för avsikt att undersöka den 

verksamheten mer än ytligt, utan avgränsningen gäller endast deltagarnas upplevelser av vägledning 

samt tjänstemännens perspektiv av vägledningens betydelse.  

1.7 Kunskapssyn och människosyn 

Vår kunskapssyn är humanistisk med en tro på varje individs möjligheter, olika förutsättningar till 

trots. Utgångspunkten är att varje individ har just olika förutsättningar och behov men samma 

rättigheter och att dessa ska bemötas på bästa tänkbara sätt. Vi menar att varje människa har 

kompetenser och erfarenheter som kan tas till vara på i meningsfull sysselsättning. Vi anser också 

att kunskap är något föränderligt och livslångt. Som blivande studie- och yrkesvägledare tycker vi 

att vårt arbete ska utgå från en värdegrund med fokus på humanism.     

 

Vägledaren respekterar varje människas unika och lika värde, hennes rätt till en meningsfull 

utbildning och meningsfullt arbete, hennes egna värderingar samt hennes rätt till personlig 

integritet /.../. Vägledaren främjar rättvisa och likabehandling – därvid ägnar vägledaren särskild 

uppmärksamhet åt att kompensera individers olika förutsättningar. Vägledaren värnar om svaga 

och utsatta grupper och ser detta som en moralisk skyldighet. Vägledaren erkänner som ett etiskt 

värde att uppgifter om personliga förhållanden, som en person lämnat i förtroende, inte utan 
medgivande får lämnas vidare till obehöriga 2. 

 

Vi ser på respondenterna som konfidenter och vill möta dem på ett personligt och förtroendefullt 

plan. Med hjälp av deltagarnas och tjänstemännens berättelser kommer tolkning att ske genom att 

försöka förstå deras livssituation och perspektiv på vägledningens betydelse. Vi försöker genom vår 

forskning således svara på frågan: Vad är det som visar sig och vad är dess innebörd?       

I studien använder vi oss av ett hermeneutiskt förhållningssätt där vi kommer att tolka eventuella 

likheter och/eller skillnader mellan tjänstemän och deltagare i deras syn på vägledningens 

betydelse, samt om vägledning på något sätt påverkar och förändrar deltagarnas möjligheter på 

arbetsmarknaden. Denna hermeneutiska ansats har valts eftersom forskningsfrågorna strävar efter 

öppenhet och tolkning. Den här kunskapssynen försöker hitta en giltig förståelse av en text, i detta 

fall de transkriberade intervjuerna (Kvale 1997). Hermeneutiken är viktig för intervjuforskning då 

                                                   
2 http://www.vagledarforeningen.org/foreningen/etisk_dekl.htm (åtkomst 2010-03-02) 

 

http://www.vagledarforeningen.org/foreningen/etisk_dekl.htm
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den både belyser de intervjutexter som skall tolkas och tolkningen i sig. Inför intervjuerna har vi 

varit väl insatta i ämnet för att kunna fånga upp nyanser i det empiriska materialet. Vår förförståelse 

gör oss beredda att ta emot materialet och integrera den i vår yrkesmässiga förståelse. För att 

utvärdera dessa nyanser kommer vi först att göra en helhetsanalys av det empiriska materialet med 

hjälp av den kunskap som litteraturbearbetningen ger. Vidare bearbetas materialet stegvis för att 

fånga upp eventuella fenomen eller olikheter. Vi vill med vår forskning skapa förståelse. Därför 

anser vi att denna syn är relevant till vårt valda problemområde.  

I den humanistiska människosynen ligger tyngdpunkten på att människan är en självständig individ 

som har en egen fri vilja och förmåga att skapa och forma sitt eget liv. Grundsynen i humanismen är 

att alla människor har lika värde. Människan ses som ett subjekt, vilket innebär att hon är aktiv och 

handlande. Hon har följaktligen även en förmåga att reflektera och ta ansvar för sina handlingar. I 

den frihet människan har är det alltså upp till henne själv att forma och skapa den självständigheten. 

Emellertid kan den fria viljan, tror vi, vara beroende av yttre omständigheter.  

I denna undersökning kommer vi att utgå från de intervjuades egna utsagor, alltså vad de berättar 

för oss under intervjusituationerna. Vi utgår också från att de berättar sin historia sanningsenligt, 

utifrån sitt minne, och ifrågasätter inte detta.  

1.8 Begrepp  

1.8 .1 Arbetslivsinriktad rehabilitering 

Arbetslivsinriktad rehabilitering syftar till att individen ska uppnå tillräcklig hälsa för att arbeta. I 

och med rehabiliteringsreformen 1991/92 fick sjukförsäkringen en direkt koppling till arbetslinjen. 

Det övergripande målet för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen var att så många som möjligt 

skulle försörja sig genom arbete (SOU 2000: 78). Inom arbetslivsinriktad rehabilitering ser man 

arbetsplatsen, rehabiliteringsaktörerna, hälso- och sjukvården och den egna sociala situationen som 

individens yttre sammanhang. För de som inte har ett arbete är det samhällsaktörerna som utgör det 

yttre sammanhanget. Det yttre sammanhanget skapar möjligheter för individen att aktivt delta i sitt 

rehabiliteringsarbete samt att individen ges förutsättningar att skapa sociala arenor där hon kan 

främja sitt nätverk (SOU 2000: 78). 

1.8.2 Arbetsförmåga 

Det är svårt att säga vad arbetsförmåga är och lagtexten är otydlig. Någon entydig definition på 

begreppet finns inte, trots att det är så viktigt i dagens politiska debatt. Det finns inte heller några 

rådande metoder för att fastställa en persons arbetsförmåga. Att denna bedömning görs på ett bra 

sätt är viktigt för att kunna stödja sjukskrivna att komma tillbaka till ett arbete och för att kunna 

planera en bra rehabilitering
3
. Begreppet arbetsförmåga används ofta vid Arbetsförmedlingen, 

                                                   
3 

http://www.forskning.se/pressmeddelanden/pressmeddelanden/attbedomaarbetsformaga.5.caa241c11a39c2

6e6980001996.html (Åtkomst 2010-03-10) 

http://www.forskning.se/pressmeddelanden/pressmeddelanden/attbedomaarbetsformaga.5.caa241c11a39c26e6980001996.html
http://www.forskning.se/pressmeddelanden/pressmeddelanden/attbedomaarbetsformaga.5.caa241c11a39c26e6980001996.html
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liksom i andra verksamheter som Försäkringskassan och hälso- och sjukvården. Begreppet har 

således olika innebörd för olika verksamheter.  

Arbetsförmedlingen uttalar sig, när det gäller arbetsförmåga, om arbetssökandes förmåga i 

förhållande till olika arbetsuppgifter. När man där bedömer arbetsförmågan utgår man från 

individuella egenskaper, arbetsuppgiftens innehåll och krav samt arbetsplatsens miljö. 

Bedömningen värderar individens styrkor i arbete i relation till förväntat resultat. Arbetsförmågan, 

eller resultatet, påverkas alltså av ett samspel mellan individens förutsättningar, arbetsuppgiftens 

krav och arbetsmiljön. Man arbetar så långt det är möjligt med att individanpassa insatsen för att 

öka deltagarens arbetsförmåga.   

1.8.3 Professionell vägledning  

Professionell vägledning innebär att man skapar en stämning av trygghet, förståelse och 

förhoppning (Peavy 1998). Man ska utbyta tillräckligt mycket relevant och exakt information. Den 

vägledningssökande måste få hjälp att se klart på sin situation och kunna visualisera sina mål och 

sina framtidstankar. De behöver hjälp med att se sina inre resurser. De behöver också hjälp med 

flera valmöjligheter, planer för att kunna genomföra dem och undvika hinder på vägen mot målet. 

För oss innebär vägledning en process som syftar till att öka individens självinsikt och förståelse av 

sin omgivning. Vägledningens viktigaste verktyg är samtalet som ska hjälpa individen med dennes 

funderingar kring framtiden med utgångspunkt i utbildnings- eller yrkesval. Individen ska dock 

själv välja sina mål och vägledningssamtalet syftar till att ge denne förutsättningarna för att göra väl 

grundade val utifrån sina unika förmågor och begränsningar. Lindh (1997) definierar i sin 

avhandling, Samtalet i studie- och yrkesvägledningsprocessen, vägledning som en aktivitet som 

sker i både snäv och i vid bemärkelse:  

 

Med vägledning i vid bemärkelse menar jag all den verksamhet som respektive 

institution/organisation och nation erbjuder som förberedelse för framtida val av utbildning, yrke, 

arbete och livsform. Vissa arbetsmarknadsåtgärder, liksom produktion av yrkesorienterande 

material som arbetsmarknadsverket ger kan ingå (ibid. s. 4). 

 

Målet är att hitta det möjliga alternativ som bäst tillfredsställer de personliga önskemålen och 

behoven (Lindh 1997 s. 82).  

 

Med vägledning i snäv bemärkelse menar jag personlig vägledning, enskilt eller i grupp, och de 

med den direkt förbundna aktiviteterna. Det är den interaktionsprocess som bedrivs inom en 

institution/organisation, där en professionell vägledare hjälper enskilda individer att utifrån sina 

unika problemställningar lösa/hantera problem inför val av utbildning, yrke, arbete och livsform 

(karriärproblem). Den personliga studie- och yrkesvägledningen är ett led i den karriär- och 

socialisationsprocess som pågår under individens hela livstid. Beroende på vilket problem som 

fokuseras i denna interaktionsprocess benämner vi verksamheten studievägledning, 
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yrkesvägledning, arbetsvägledning och/eller livsvägledning (alternativt karriärvägledning) (ibid. s. 

4). 

 

Den här individuella studie- och yrkesvägledningen är, enligt Lindh (1997) ett led i den karriär- och 

socialisationsprocess som pågår under hela människans liv. De verksamheter som nämns beroende 

på vilket problem som fokuseras i denna interaktionsprocess är studievägledning, yrkesvägledning, 

arbetsvägledning och/eller livsvägledning (alternativt karriärvägledning). Inom den snäva 

definitionen finns en djungel av begreppsförklaringar beroende på vilken litteratur man läser inom 

området vägledning. Det som man är överens om när det gäller den snäva definitionen av 

vägledning enligt Lindh (1997), är att det är en interaktionsprocess.  

1.8.4 Vägledning i rehabiliteringsprocessen 

Renodlad studie- och yrkesvägledning nämns väldigt sällan i litteratur om rehabilitering av 

långtidssjukskrivna. Däremot finns det många statliga utredningar som visar på behovet av samtal 

och vägledning (som vi tolkar som studie- och yrkesvägledning) vars syfte är att hjälpa människor 

att utvärdera, acceptera och förändra olika sidor hos sig själva, sitt förhållande till andra och de 

ramar som omger deras liv. Från början hade man inom Arbetsförmedlingen två olika 

personalgrupper som arbetade med vägledning; arbetsvårdare som arbetade med människor med 

arbetshandikapp och arbetslivsinriktad rehabilitering och yrkesvägledare som arbetade med 

människor som var oklara över utbildning eller yrkesval (Lindh 1988). I början på 80-talet slogs 

dessa bägge personalgrupper ihop och ägnade sig åt vad man kallade för arbetsvägledning. Innan 

dess hade ansvaret för arbetslivsinriktad rehabilitering lagts på Arbetsmarknadsinstitutet, dagens 

Af-rehab. Det står inte i några direktiv om att vägledning ska användas för långtidssjukskrivna. 

Lagstiftarna skriver i olika dokument om hur rehabilitering ska ske i olika steg för att de sjukskrivna 

ska ta sig vidare men vi hittar inte samma processer gällande vägledning. 

1.8.5 Tjänstemannaperspektiv 

Tjänstemännen opererar på tre nivåer; deltagarnivå, personalgruppsnivå och organisationsnivå. 

Hänsyn måste tas till de tre nivåerna i det dagliga beslutsfattandet. Tjänstemännen har således flera 

projekt att ta hänsyn till i sitt arbete med deltagarna; individernas behov, organisationens styrning 

och ekonomi, samverkansaktörerna etc. Dels kan ett eget intresse påverka deras arbete dels måste 

de ha ett kortsiktigt och ett långsiktigt tänk på såväl individnivå som organisationsnivå. 

Tjänstemännen ska i sitt arbete vara opartiska och väga den enskilda deltagarens nytta med andras 

nytta.  

1.8.6 Deltagarperspektiv  

Deltagarna är inriktade på sina egna privata projekt som t.ex. att återgå till ett arbete. Med projekt 

menas här människors handlande i en speciell situation och i relation till tidigare och senare 

händelser i livet. I deltagarnas perspektiv är det de egna önskemålen, förmågorna, förutsättningarna 
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etc. som är utgångspunkten för projekten. Målet är att hitta det möjliga alternativ som bäst 

tillfredsställer de personliga önskemålen och behoven (Lindh 1997 s. 82).  

En annan teoretiker som nämner projekt är Peavy (1998). Han menar att ett personligt projekt är en 

aktivitet, eller några aktiviteter som den sökanden genomför för att komma närmare sitt mål. Dessa 

aktiviteter kan vara mentala eller i form av en handling. Med mental aktivitet menas t.ex. analys och 

reflektion och en handling kan vara t.ex. att gå en kurs, gå på anställningsintervju eller läsa en bok. 

Många projekt är båda mentala och fysiska. Värdet av personliga projekt är viktiga ur 

konstruktivistisk synpunkt då det är genom meningsfulla handlingar som en människa bygger upp 

sitt jag i förhållande till andra människor och genom meningsfulla aktiviteter som information 

omvandlas till användbar kunskap (ibid. s. 119). Tilläggas bör att deltagarna mer eller mindre har 

blivit föreskrivna att delta i Arbetslivsintroduktion och att bli tvingad till en sådan anpassning och 

förändring leder ofta till passivitet eller motstånd (Lindh 1988).  
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2. Bakgrund 

Som bakgrund till undersökningen har nedan angivna forskning, teorier samt lagar och 

bestämmelser lästs. Dessa är viktiga för läsaren att ha som underlag.  

2.1 Forskningsanknytning och teori 

2.1.1 Resultat av litteraturundersökning 

Litteraturgranskning skall svara på frågan ”Vad finns på området?” eller ”Hur ser det ut?”. Vi har 

främst valt att använda oss av datorbaserad sökning i jakten på vetenskaplig litteratur och artiklar 

med relevans för uppsatsarbetet. Främst har vi använt oss av Google
4
 , Google Scholar

5
, DiVA

6
 och 

LIBRIS
7
 sökdatabas på Internet där C- och D-uppsatser samt vetenskaplig litteratur har hittats inom 

det aktuella området. Vi har även sökt bland lokala bibliotekskataloger på närliggande bibliotek 

samt dagstidningar som DN och SvD. En del av vårt material har vi även fått av tjänstemännen på 

Arbetslivsintroduktion.  

2.1.2 Rehabilitering och de långtidssjukskrivna 

Rehabilitering fick under 90-talet en snävare betydelse som en verksamhet inriktad mot arbete 

och/eller självförsörjning. Den sjukdom som gjort individen arbetsoförmögen skulle inte längre 

kunna styra över individens arbetsoförmåga. Ungefär samtidigt introducerades begreppet 

arbetslinjen i sjukförsäkringen. Arbetslinjen innebär att en person med diagnosticerad sjukdom ska 

kunna bli hjälpt med rehabilitering, och den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är verktyget för att 

hjälpa den långtidssjukskrivne åter till arbete.  

 

Idag finns det en grupp individer i gränslandet mellan de friska och de obotliga – de som kallas 

”färdigbehandlade” av läkarna men som inte definieras som friska, och som inte uppfattar sig 

själva som friska (Lindqvist & Hetzler 2004 s. 81).  

 

                                                   
4http://www.google.se/ (Åtkomst 2010-03-10) 

  
5 http://scholar.google.se/ (Åtkomst 2010-04-10) 

 
6 http://su.diva-portal.org/smash/search.jsf (Åtkomst 2010-04-17) 

 
7 http://libris.kb.se/ (Åtkomst 2010-03-13) 

 

http://www.google.se/
http://scholar.google.se/
http://su.diva-portal.org/smash/search.jsf
http://libris.kb.se/
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I det här ingenmanslandet hamnar man då läkaren gjort en bedömning om vad som är fel, hur det 

uppkommit och också vidtagit alla åtgärder men ändå inte fått bukt på problemet. Det kan handla 

om fysisk utslitning såsom ryggont, ledvärk eller smärtor i olika delar av kroppen eller psykisk 

utslitning av själen såsom kronisk utmattningsdepression eller kronisk trötthet. Sjukdomar likt dessa 

kan leda till långtidsarbetslöshet och en individ som inte arbetar för sitt levebröd utan låter 

försörjningsbördan falla på samhället anses som suspekt i dagens samhälle. Det är just 

varaktigheten som blir suspekt. När sjukskrivnings- respektive arbetslöshetsperioder överstiger ett 

år eller ibland tre och fyra år blir många människor misstänksamma mot sjukdomens äkthet 

(Lindqvist & Hetzler 2004). 

Många försäkrade ställer sig självklart frågande till beskedet att de är färdigbehandlade trots att de 

fortfarande uppfattar sig själva som sjuka med nedsatt arbetsförmåga för lång tid framöver. Frågor 

som säkerligen dyker upp är; Hur ska jag försörja mig? Kommer jag att kunna arbeta någon mer 

gång i livet? Hur kommer mitt liv att bli?  

Vi vet idag ganska mycket om människor som är långtidssjukskrivna, likaså om vilka grupper i 

samhället som står för den största ökningen av långtidssjukskrivningarna. Ökningen är dubbelt så 

stor bland kvinnor i åldersgruppen 50 år och över denna (Lindqvist & Hetzler 2004). Även 

Westerhäll m.fl. (2009) menar att det är ett känt faktum att det i högre grad är fler kvinnor än män 

som är vårdsökande inom hälso- och sjukvården. Kvinnor dominerar antal besök inom vården inte 

bara i Sverige utan även i andra delar av västvärlden. Vidare går det att utläsa att två tredjedelar av 

de patienter som karakteriseras som ”svåra” är kvinnor (ibid.). ”Kvinnor har högre sjukfrånvaro än 

män i motsvarande ålder och yrke. Under den senaste tioårsperioden svarar kvinnorna för två 

tredjedelar av ökningen i sjukfrånvaron” (Svenning 1993 s. 52). Författaren menar att en möjlig 

förklaring kan vara, förutom större belastning och mindre stimulerande arbetsuppgifter, att det inte 

går att bortse från att kvinnors ansvar i hemmet kan understödja en ökad sjukfrånvaro.        

2.1.3 Rehabiliteringsprocessen 

Några av de för individen mest betydelsefulla inre resurserna för återgång till arbete och bättre 

hälsa är självförtroende, känsla av sammanhang (KASAM) och tillgång till socialt stöd och 

kompetens (Ekberg 2000). Dessa resurser utgår från individen och hennes önskemål och om de 

är ”tillräckligt bra” kan individen lättare bemästra sin livssituation. En bristande tro på sina 

egna resurser ger negativa effekter på motivationen. Motivationen, d.v.s. viljan till 

rehabilitering och/eller viljan att arbeta, anses av de flesta ha en stor betydelse för återgång till 

arbete och förbättrad hälsa. Här är det viktigt att understryka att individens mål är föränderliga 

över tid. Initialt i en sjukdomsutveckling kan t.ex. målet att bli smärtfri vara starkt, medan det 

senare i sjukdomsutvecklingen kan vara att arbeta trots smärta (Ekberg 2000). Författaren 

skriver också att det är viktigt att individen själv får formulera sina rehabiliteringsmål och att få 

nå dessa mål genom egna aktiviteter och handlingar. Inflytande och krav i kombination med 

kontroll skapar förutsättningar för motivation och leder, i ett längre perspektiv, till att man 

utvecklar en känsla av att kunna hantera påfrestningar bättre. 



17   

2.1.4 Vägledning  

Vägledning är en process som syftar till att hjälpa människor att fatta väl underbyggda beslut 

gällande sin karriär antingen det handlar om studier eller yrken. Vägledningen ska verka för att ge 

individen ökad självinsikt och kunskaper om de karriärmässiga alternativ som finns för henne. 

Forskningen om vägledning i Sverige är av liten omfattning och tillgången på vägledning varierar 

beroende på vart i landet man befinner sig men också inom vilken organisation eller myndighet man 

fungerar. Arbetslivsintroduktion erbjuder vägledning i form av kartläggningssamtal, 

gruppvägledning och yrkesvägledningssamtal men också motiverande samtal, förkortat MI (eng. 

Motivational Interviewing) och viss mån livsvägledande samtal 

I Etisk deklaration och etiska riktlinjer för studie- och yrkesvägledning står det skrivet att 

vägledning är en processinriktad verksamhet som har som mål att underlätta för individer och 

grupper att välja utbildning, yrke eller karriär och bidra till en bättre livsplanering. En del av 

vägledarens arbete beskrivs som att hjälpa individen att förstå sig själv och livet. För att få en 

studie- och yrkesvägledarexamen beskrivs det i utbildningsplanen för studie- och 

yrkesvägledarexamen (2007)8  vad som krävs av en student. Det beskrivs med ord som kunskap, 

förståelse, förhållningssätt, självkännedom och empatisk förmåga. 

För att man ska lyckas hjälpa en människa till ett bestämt mål i livet måste man först finna henne 

där hon är i nu, nuet är utgångspunkten (Sören Kierkegaard i Peavy 1998). Enligt Kierkegaard är 

nuet hemligheten bakom all hjälpkonst och all hjälp börjar med ödmjukhet. Kan man inte vara 

ödmjuk kan man inte heller hjälpa (ibid. s. 23). Vägledning handlar också om att kunna härbärgera 

en annan människas historia och se den ur alla dess olika perspektiv för att sedan kunna fastställa 

personens behov av vägledning. Enligt Peavy (1998) innebär professionell vägledning kartläggning 

av den vägledningssökandes levnadsrum för att på så sätt kunna hitta hennes inre resurser och 

därmed också alternativa lösningar.   

Peavy (1998) skriver om vägledning som utforskande och medvetandegörande och beskriver olika 

verktyg som kan användas för att få en djupare förståelse av en människas levnadsrum, bl.a. det 

dialogbaserade samtalet. Ett sådant samtal syftar till att, med hjälp av frågor, tydliggöra den 

sökandes livserfarenheter och underlätta kartläggningen av levnadsrummet. Under utbildningen till 

studie- yrkesvägledare lär man sig att föra samtal och konsten att ställa öppna frågor. Den typen av 

frågor gör att den vägledningssökande kan säga precis så mycket eller lite som hon själv vill. Peavy 

(1998) menar alltså att i det dialogbaserade samtalet förverkligas ett av vägledningens övergripande 

mål, nämligen klargörandet.  

Lindh (1997) har utvecklat en modell för vägledning som innehåller fem steg; utreda och klargöra 

problemsituationen, vidga perspektiv, formulera mål och delmål, upprätta handlingsplan och 

genomföra den samt slutligen utvärdera och följa upp. I varje steg i modellen använder vägledaren 

olika samtalsfärdigheter som för samtalsprocessen framåt.  Författaren menar att en vägledares 

samtalsfärdigheter påverkar den sökandes delaktighet i samtalet. I resultatet från hennes avhandling 

                                                   
8 http://www.vagledarforeningen.org/ (Åtkomst 2010-04-21) 
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Samtalet i studie- och yrkesvägledningsprocessen (1997) framkom att om vägledaren speglade, 

sammanfattade, ställde följdfrågor och uppmuntrade den sökande samt gav tillfälle till reflektion 

genom att göra pauser så ökade de sökandes delaktighet. De sökande kände sig förstådda när 

vägledaren lyssnade på dem på ett aktivt sätt. Författaren anser vidare att när den sökandes 

föreställningar och värderingar inte sammanfaller med vägledarens uppfattningar är det extra viktigt 

att vägledaren använder sig av sammanfattningar och speglingar för att undvika missförstånd.  

Lindh (1997) tar också upp begreppet projekt och dess innebörd. Hur kan man förstå vad som 

händer i ett samtal och varför detta händer samt vad det är som formar vägledarens och den 

sökandes rolltolkning i en vägledningssituation är frågor som författaren nämner i sin avhandling. 

Projekt är således ”en teoretisk konstruktion för den mening eller innebörd som kan tillskrivas 

aktörernas agerande, utfört i en given situation och förstått i relation till tidigare och senare 

händelser” (ibid. s. 83). Författaren skriver att enskilda handlingar inte kan förstås om de inte 

relateras till personens projekt. Projekten är starkt beroende av hur vägledaren och den sökande 

förstår sin uppgift. Ett institutionaliserat samtal betyder enligt Lindh (1997) att det är en 

strukturerad situation med klart avgränsande uppgifter men med utrymme för individuella syften. 

Samtalen är således regelstyrda men innebörden har säte i individerna, inte i reglerna.     

Hägg och Kuoppa (1997) anser jämväl att samtalet är det fundamentala för bra vägledning. 

Vägledning är, enligt författarna, det samlade begrepp som används för samtal i olika professionella 

sammanhang. Med vägledande samtal menas de samtal som äger rum mellan en professionell 

person och en person som söker vägledning i en aktuell problemsituation. Syftet med samtalen är att 

hitta ett sätt att hantera de möjligheter och svårigheter som är knutna till problemet. Hägg och 

Kuoppa (1997) har också utvecklat en modell för samtal med tre faser som de anser är viktiga i 

vägledningsprocessen; klargöra situationen ur klientens perspektiv, vidga perspektiv och sätta upp 

mål samt göra en handlingsplan och ge stöd för genomförande och utvärdera (ibid.).  

Hägg och Kuoppa (1997) menar att man kan klargöra situationen genom att lyssna tålmodigt och 

professionellt och även ställa öppna frågor som den sökande får god tid på sig att tänka över och 

svara på. Med öppna frågor menas att de inte kan besvaras med endast ett ja eller nej utan frågorna 

öppnar upp för reflektion. Innan den sökande har klargjort sin situation bör samtalsledaren försöka 

att låta bli att rätta eller ge lösningar på några problem. Det gäller att försöka se situationen så som 

den sökande ser den och uppmuntra denne. Författarna menar vidare att omformuleringar och 

sammanfattningar är de verktyg vägledaren kan använda för att på ett tydligt sätt visa att hon 

lyssnar och försöker förstå. Grundläggande för ett professionellt vägledningssamtal är förmågan att 

kunna lyssna och respektera den sökande. Hägg och Kuoppa (1997) visar också att den klargörande 

fasen bör avslutas med att vägledaren klart och tydligt sammanfattar den sökandes situation för att 

ge denne möjlighet att acceptera alternativt rätta. Sammanfattningen syftar till att säkerställa att 

vägledaren och den sökande är på samma spår. 

Ett annat sätt att vägleda men framför allt att motivera individer på är med metoden Motiverande 

samtal (MI). Denna metod används bl.a. inom psykoterapi, rådgivning, behandling och 

rehabilitering, men kan också användas inom coaching, ledarstöd och karriärutveckling. MI-samtal 
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innebär att omsorgsfullt och med respekt för individens autonomi hjälpa henne att ta ställning till 

och sätta igång, genomföra och upprätta en förändring i hennes liv. Metoden handlar om att 

motivera personen och höja den inre motivationen för förändring genom att utforska och lösa 

obeslutsamheten hos personen. En viktig del är också att arbeta med den sökandes motivation till 

förändring och tron på den egna förmågan att klara av omställningar t.ex. ett återinträde i arbetslivet 

efter lång tid som sjukskriven (Barth & Näsholm 2006). Målet med MI är att hjälpa någon med 

dennes förändringsarbete, vilket kan vara både en inre förändring d.v.s. tanke- eller känslomässig, 

och en yttre förändring. På ett harmoniskt, hänsynsfullt och ansvarsfullt sätt, följer vägledaren med i 

den sökandes förändringsarbete. 

Strategier för samtalet i MI är att bekräfta klienten och lyssna på ett reflekterande sätt. Metoden 

använder sig av öppna frågor och regelbundna summeringar av samtalet. För att kunna anpassa sig 

till vart i vägledningsprocessen den sökande befinner sig används bl.a. diskrepans som innebär att 

vägledaren hjälper klienten att bli medveten om en skillnad mellan hur det är nu och hur det skulle 

kunna vara. Man arbetar också med ambivalens. Denna obeslutsamhet ses som ett tecken på den 

sökandes oro och skepsis inför en förändring. I ord uttrycks ofta ambivalens med motsatta ordpar 

som ska - ska inte, vill - vill inte. Motstånd är ett annat ”hinder” som man fokuserar på i MI-

samtalen. En bland flera benämningar för motstånd är ”omotiverad” och klientens motivation 

hänger samman med hennes vilja. Därför arbetar man med motivation inom de områden där det 

upplevs naturligt för den sökande att utforska sin inre motivation (Barth & Näsholm 2006). MI 

rekommenderas av socialstyrelsen med god evidens.
9
 

2.1.5 Arbetslivsinriktad rehabilitering 

Tidigare vetenskapliga arbeten finns på många olika områden inom rehabilitering och det pågår 

ständigt undersökningar och utredningar om arbetslivet och om rehabilitering. Det är vanligt att 

man även studerar orsaker till arbetslöshet och sjukskrivning. Ytterligare forskning behandlar också 

deltagares upplevelser kring olika rehabiliteringsinsatser och resultaten av dessa. Mängden litteratur 

kring sjukskrivning är mycket stor och riktar sig ofta mot medicinsk rehabilitering. 

I statliga utredningar är man intresserad av samhällsekonomiska kostnadsberäkningar av 

rehabilitering men också av att förbättra samverkan och finansiell samordning mellan olika 

myndigheter och arbetsgivare m.fl. (SOU: 2000:5). På senare år har man också uppmärksammat att 

personer som är inblandade i rehabiliteringsåtgärder har ett behov av mer sammansatta åtgärder 

som idag saknar förankring i arbetslivet (SOU: 2000:78).  

Arbetslivsinriktad rehabilitering syftar till att möjliggöra en återgång till arbete för en individ i 

sjukskrivning. I SOU 2000:78 definierades rehabilitering på följande sätt: 

 

Rehabilitering till arbete är en sammanhållen individuellt strukturerad process där individen aktivt 

deltar i olika koordinerade insatser, ofta parallellt. Processen styrs utifrån rehabiliteringsmål satta 

                                                   
9 http://www.socialstyrelsen.se (Åtkomst 2010-05-19) 
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av individen och försäkringsgivaren i samverkan och enligt arbetslinjens princip om att primärt 

komma i arbete (s. 231).  

 

Rehabiliteringsbegreppet är mångfacetterat och således ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av 

både medicinskt, psykologiskt och arbetsinriktat slag.  Dessa åtgärder ska hjälpa människan tillbaka 

till ett ”normalt” liv. Talar man i mer vardagliga termer finns begrepp som ”återanpassning”, 

”återinsättning” och ”återupprättelse” vilka har en positiv grundinnebörd (Westerhäll m.fl. 2009 s. 

21). Det fundamentala syftet med rehabilitering i vidare bemärkelse och utan att specifikt inrikta sig 

mot arbetslivet är att ”öka människors livskvalitet och förbättra deras förutsättningar att fungera 

självständigt i samhällslivet” (ibid. s. 21). Ursprungligen var rehabilitering en medicinsk inriktning 

men har sedan 90-talet förskjutits till att handla mer om en arbetslivsinriktning. Idag kan det sägas 

att det finns tre huvudgrupper inom området, nämligen medicinsk, social och arbetsinriktad 

rehabilitering.  

För medicinsk rehabilitering ansvarar hälso- och sjukvården med syftet att, så långt det är möjligt, 

återställa, förbättra eller kvarhålla funktionsförmågan hos individen som drabbats av sjukdom eller 

skada.  Målet är ”en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen” (ibid. s. 25).   

Den sociala rehabiliteringen styrs av socialtjänstlagen (2001:453) och ansvaret ligger hos 

kommunernas socialtjänst. Det övergripande målet är främst att skapa ekonomisk och social 

trygghet för personer i samhällslivet. Rehabiliteringsansvaret läggs på kommunerna när ingen annan 

rehabiliteringsaktör längre har ansvaret. Detta ansvar sträcker sig tills dess att någon annan 

huvudman på nytt är skyldig att ta över.   

Yrkesinriktad rehabilitering anses ibland ingå som en del av den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen. Vid den förstnämnda är Arbetsförmedlingen huvudman och ansvarar för att hjälpa 

människor att stärka sin ställning på arbetsmarknaden, både när det gäller att få och behålla ett 

arbete. Målet för denna verksamhet är bl.a. att arbetssökande med funktionshinder ska hitta ett 

arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Detta innebär att de även får hjälp med praktiska insatser 

såsom platsförmedling, utbildning och vägledning. Det betonas att en viktig uppgift för 

Arbetsförmedlingen är att matcha arbetssökande med lediga jobb men även att motverka 

utanförskap (Westerhäll m.fl. 2009).  

För att få en bättre förståelse för de bestämmelser som styr rehabiliteringsverksamheten idag, så 

presenteras nu en kort historik om vissa bakomliggande syften och principer som präglade 

rehabiliteringsreformen i början av 90- talet och som fortfarande är aktuella. Ledorden på 90-talet 

var ”ett bättre arbetsliv för alla” (Westerhäll m.fl. 2009 s. 47). Kostnaderna för sjuk- och 

arbetsskador blev allt högre samtidigt som andelen sjukpensionärer ökade, vilket blev ett problem 

för samhället. Principen om arbetslinjen utvecklades inom socialförsäkringssystemet. Arbetets 

betydelse för individens självkänsla, välbefinnande och sociala gemenskap betonades (Prop. 

1990:141 s. 35). Syftet med arbetslinjen var i korthet att aktivera och rehabilitera bidragsberoende 

människor för att kunna återföra dem till egen försörjning och därmed minska bidragsberoendet. 
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Det handlar om att prioritera aktiva insatser före passiva utbetalningar som får negativa effekter på 

samhället och individen.  

En annan vägledande princip i rehabiliteringssammanhang är helhetssynen, vilket innebär att 

individen [egen kursivering] är i centrum i rehabiliteringssituationen. Rehabilitering är en process 

och inte ett antal lösryckta åtgärder och den verkar över tid. I rehabiliteringen tar man stor hänsyn 

till individens egna behov, förutsättningar och förmågor vilket har visat sig vara mycket 

betydelsefullt för människan. Helhetssynen har sitt ursprung i människovärdesprincipen som 

innebär att ”alla människor har lika värde oberoende av kriterier som ålder, kön, ras, 

samhällsposition etcetera” (ibid. s. 51). Vidare ses människan som ett ”jag”, med en unik 

särställning i själva skapelsen. Människan är först och sist en individ och denna princip är starkt 

förankrad i den svenska lagstiftningen. I rehabiliteringssammanhang ska således alla aspekter på 

människans funktionsförmåga tas hänsyn till i de tankegångar som går mot helhetssynen av 

människan (ibid.). I SOU 2000:78, Rehabilitering till arbete, En reform med individen i centrum. 

går det att utläsa att den arbetslivsinriktade rehabiliteringen sedan reformen 1991/92, varit föremål 

för otaliga utredningar, rapporter och utvärderingar. Under åren 1997 och 1998 har tre större 

utredningar gjorts; Perspektiv på rehabilitering (Statskontoret 1997:27), Försäkringskassornas 

handläggning av ohälsoförsäkringarna (RVF Anser 1998:4) samt Arbetsgivarens ansvar (SOU 

1998:104)   

Samtliga av ovanstående utredningar visar på allvarliga brister i den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen. Exempelvis nämns oenighet kring betydelsen av viktiga och centrala begrepp, 

otydlig ansvarsfördelning mellan aktörerna och oprecisa mål för verksamheten m.m. Dessutom har 

det enligt utredningarna aldrig funnits klara kriterier om vem eller vilka som bör prioriteras i 

rehabiliteringsarbetet. Det finns, förutom en diagnos, även andra avgörande betydelser i denna 

rehabiliteringsprocess såsom individens motivation, yrke, ålder, medborgarskap och kön. En annan 

brist är att rehabiliteringsinsatserna ofta sker för sent samt att arbetsgivaren inte uppfyller sina 

skyldigheter när det gäller rehabiliteringsutredningarna. Mot denna bakgrund, bland andra, tillsattes 

en utredning 1999 som fick i uppdrag att se över den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Resultatet 

blev rapporten Individen i centrum? – En diskussionsmemoria om den framtida svenska 

arbetslivsinriktade rehabilitering (2000). I den presenterades en ny kraftfullare rehabilitering med 

bl.a. förslag om att rehabilitering till arbete ska ges en tydligare roll. En ny definition av begreppet 

arbetslivsinriktad rehabilitering som lyfter fram att det handlar om en process med individen i 

centrum föreslogs också samt vägledande riktlinjer för prioriteringar inom rehabilitering såsom 

motivation och jämlikhet etc. Varför behövs då en ny reform? Frågan är befogad eftersom antalet 

långtidssjukskrivna har ökat dramatiskt de senaste åren, samtidigt som rehabiliteringsinsatserna 

tillsätts allt senare eller sällan.   

2.1.6 Känsla av sammanhang 

Vi har valt teorier ur två perspektiv; psykosocialteori och vägledningsteori. Den psykosociala teori 

som vi använder oss av är Antonovskys (1991, 2005) KASAM som är en förkortning av ”Känsla 

Av SAMmanhang.” Detta är ett testinstrument för att mäta människors förmåga att överleva i olika 
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livssituationer. Författaren ställer bl.a. frågan; ”Hur kommer det sig att så många människor, som 

utsatts för tillvarons alla påfrestningar, ändå förblir friska? Och i vissa fall till och med 

vidareutvecklas och växer som människor?” (Antonovsky 1991 s. 7). Konkret handlar KASAM 

således om att fokusera på det som gör en människa frisk istället för att fokusera på det som gör 

henne sjuk. Med hjälp av Antonovskys teori kan vi bättre förstå hur deltagarna har den känsla av 

sammanhang som behövs för att gå vidare och hitta rätt väg i livet och om tjänstemännen kan se 

dessa mönster och sammanhang hos sina deltagare. De tre intervjuade deltagarnas nivå i KASAM 

påverkar deras egen uppfattning om vilket hjälpbehov de har och därmed också hur de uppfattar den 

hjälp de får idag. KASAM består av tre centrala komponenter som författaren kallar begriplighet, 

hanterbarhet och mening. Begriplighet handlar om sannolikheten att saker och ting kommer att 

utvecklas så bra som man rimligen kan förvänta sig. Man upplever livets olika skeenden som 

hanterbara och har en tro på att man med hjälp av sina erfarenheter kan handskas med dessa 

utmaningar (ibid.). Den andra komponenten är hanterbarhet. Har individen en hög känsla av 

hanterbarhet kommer hon inte att känna sig som ett offer för omständigheterna eller tycka livet 

behandlar henne orättvist. Olyckliga saker händer i livet och när dessa sker så kan individen hantera 

detta och inte sörja för alltid (ibid.). Den tredje komponenten, meningsfullhet, syftar till att 

individen känner att livet har en känslomässig innebörd och att åtminstone en del av de problem och 

krav som individen ställs inför är värda att engagera sig i och att lägga sin energi på. Det blir en 

utmaning att ”välkomna” dem snarare än att se dem som bördor mödosamma att bära på.  

En individ kan ha höga eller låga nivåer av dessa komponenter. När individen befinner sig på 

samma nivå i de olika delarna uppstår inga svårigheter. Det är när delarna ligger på olika nivåer 

som det blir problem. Författaren anser att individen ständigt påverkas av sin omgivning i form av 

olika stressorer (faktorer som vållar problem i livet) som får individen ur balans (Antonovsky 

2005). Detta skapar oordning och kaos i personens liv och för att få ordning på kaoset så måste hon 

göra sin tillvaro begriplig, kunna hantera den och finna en mening med att ta sig ur svårigheterna. 

Vi tolkar KASAM som ett värde, ett instrument, som speglar ett slags förhållningssätt till livet och 

medmänniskor. Påfrestningar på arbetet, dåligt socialt stöd och litet socialt nätverk är viktiga 

faktorer som kan påverka KASAM negativt hos människor. Vi tror att långtidssjukskrivning 

genererar mer ohälsa, ytterligare sjukskrivning och sannolikt en försämrad KASAM. Med detta vill 

vi veta om deltagarna har nått någon känsla av sammanhang när det gäller vägledning och 

betydelsen av den. Det är först när de fått en känsla av sammanhang som de kan förstå vad de 

egentligen har för behov när det gäller vägledning.  

När det gäller vägledningsteori använder vi oss av Peavys bok Konstruktivistisk vägledning – teori 

och metod (1998). d.v.s. en vägledning som bygger på en holistisk syn på människan som aktiv i 

processen att utforma sin egen verklighet där varje enskild individs levnadsberättelse ligger till 

grund för den fortsatta utvecklingen (läs vidare under rubrik 2.1.7). 

2.1.7 Konstruktivistisk vägledning 

I vår studie kan vi se att det finns olika tolkningar kring vägledning och dess betydelse. T.ex. har 

bemötandet från de olika instanserna (Försäkringskassan, Arbetsförmedling och hälso- och 
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sjukvården) upplevts olika och det har påverkat deltagarna i vår undersökning. Peavys (1998) teori 

om konstruktivistisk vägledning anser att god vägledning ingjuter tro, hopp och uppmuntran och 

bygger på ett aktivt deltagande i människans liv. Författaren nämner vidare att det finns tillräckligt 

med forskningsresultat som visar att skicklig vägledning bidrar till att tillgodose individuella behov 

som inte kan tillfredsställas på andra sätt (Peavy 1996 s. 8-14 i Peavy 1998). Det kanske mest 

grundläggande i vägledning är att visa respekt för människans berättelser och att förstå deras sociala 

verklighet för att komma fram till en lösning på problemet. Det här stämmer således väl överens 

med Antonovskys (2005) KASAM där det är viktigt att kunna hantera sin situation (hanterbarhet). 

Peavy (1998) tar i sin teori upp förändringar som påverkar människans val. Författaren nämner det 

sociala paradigmet som är ett mönster av värderingar och praktiska metoder som är gemensamt för 

samhället. Vårt samhälle är i ständig utveckling och därmed påverkas och ändras också människans 

syn på arbete och fritid. Förändringar i samhället gör även att lagar och regler förändras vilket leder 

till att nya kompetenser krävs i arbetslivet. Det kan innebära att människan måste lära om. Som 

vägledare måste man försöka vara lyhörd för den osäkerhet, förvirring och oro som andra 

människor upplever. I studien visar deltagarna oro för vad framtiden kommer att föra med sig. En 

konstruktivistisk vägledare upprätthåller respekten för den vägledningssökande, för sig själv som 

människa och för det förhållande som råder.  

Ovanstående teorier används för att belysa deltagarnas potentialer att ta sig vidare ut på 

arbetsmarknaden i ett föränderligt samhälle. Då lagar och regler styr denna verksamhet ligger de 

således till grund för vår studie.   

2.2 Skyldigheter och bestämmelser 

Eftersom det finns en mängd lagar som styr rehabiliteringsprocessen har vi valt att avgränsa oss till 

att endast ta med Arbetsgivarens skyldigheter, individens skyldigheter samt de bestämmelser som 

gäller för Arbetslivsintroduktion. Det är främst dessa lagar som är intressanta till studien.  

2.2.1 Arbetsgivarens skyldigheter i rehabiliteringsprocessen 

1 juli, 2008 infördes en rehabiliteringskedja (figur 1) som innebär att arbetsgivarens skyldighet att 

göra en rehabiliteringsutredning på arbetstagaren upphörde. Rehabiliteringsutredningens syfte var 

att effektivisera och påskynda rehabiliteringsprocessen men då arbetsgivaren ansågs brista i 

kompetensen för detta infördes rehabiliteringskedjan (Prop. 2006/07:59, Vissa 

sjukförsäkringsfrågor m.m.). Arbetsgivaren har ändå en central roll i rehabiliteringsprocessen även i 

fortsättningen.    Arbetsgivarens ansvar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är numera att i 

samråd med den anställdes lämna de uppgifter som behövs till Försäkringskassan för att klargöra 

behovet av rehabilitering.  Det kan tyckas att arbetsgivarens ansvar för anställdas rehabilitering har 

blivit mindre och att det har förskjutits mer till Försäkringskassan men arbetsgivaren ska även i 

fortsättningen vidta åtgärder i så tidigt skede som möjligt för en effektiv rehabilitering (Westerhäll 

m.fl. 2009).   
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Figur 1. Hämtad från Försäkringskassans hemsida (2009-12-07)  

2.2.2 Individens skyldigheter i rehabiliteringsprocessen 

I kapitel 22, 4 § i AFL står det: 

 

Den försäkrade skall lämna de upplysningar som behövs för att klarlägga hans behov av 

rehabilitering och efter bästa förmåga aktivt medverka i rehabiliteringen. (Westerhäll m.fl. 2009 s. 

77).  

 

Vidare kan man utläsa i 37 § förordning 2000:634 om arbetsmarknadspolitiska program, att en 

anvisning ska återkallas om den som anvisats inte inställer sig den dag han eller hon skulle ha 

påbörjat programmet och inte heller anmäler giltigt förhinder. Deltagaren kan dessutom avvisas om 

den inte tillgodogör sig programmet på ett tillfredsställande sätt, missköter sig eller stör 

verksamheten, eller avvisar ett erbjudande om lämpligt arbete utan godtagbara skäl 
10

 

Det finns alltså ett krav på individen att lämna ut en sådan information som är nödvändig för 

fastställandet av rehabiliteringsbehovet. Detta för att individen ska kunna medverka aktivt i 

rehabiliteringen efter egen förmåga. När det gäller det aktiva deltagandet i rehabiliteringen måste 

deltagaren acceptera åtgärderna och anta en positiv inställning samt vara motiverad. Många 

personer befinner sig i en påfrestande situation där sjukdom och arbetsförmåga rubbar det vanliga 

livsmönstret. En av de mest sårbara situationer man kan befinna sig i är att vara just 

                                                   
10 https://lagen.nu/2000:634 (Åtkomst 2010-04-04) 

 

Rehabiliteringskedjan –
bedömning av arbetsförmågan
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långtidssjukskriven (Lindqvist & Hetzler 2004). Det här kan alltså göra att individen ibland har en 

negativ syn på situationen som dessutom ”förvärras” av de olika skyldigheterna.  

2.2.3 Arbetslivsintroduktion 

Eftersom en lagändring skett mitt under pågående uppsatsarbete väljer vi att skriva med både den 

dåvarande och den nuvarande lagen. För Arbetslivsintroduktion gäller förordningen om 

arbetsmarknadspolitiska program (2000:634).  

30 a § Upphörde att gälla 2010-04-15. Den löd: 

 

Med arbetslivsintroduktion avses individuellt anpassade arbetsmarknadspolitiska insatser av 

utredande, vägledande eller orienterande karaktär för den som efter långvarig sjukdom behöver 

förbereda sig för ett arbete eller för ett annat arbetsmarknadspolitiskt program. Förordning 

(2009:1601). 

 

30 a § Träder i kraft 2010-04-15. Den lyder: 

 

Med arbetslivsintroduktion avses individuellt anpassade arbetsmarknadspolitiska insatser av 

utredande, vägledande eller orienterande karaktär för den som efter långvarig sjukdom behöver 

förbereda sig för ett arbete eller för ett annat arbetsmarknadspolitiskt program. Om arbetsprövning 

anordnas inom ramen för arbetslivsintroduktion, får den pågå i högst tre veckor. Förordning 

(2010:227). 

 

Personer som deltar i Arbetslivsintroduktion och redan har arbete och därmed en arbetsgivare, får 

vara tjänstledig och delta i Arbetslivsintroduktion. I programmet är det Arbetsförmedlingen som 

ansvarar för att göra en utredning och kartläggning av den försäkrades behov av stöd för övergång i 

arbete (Prop. 2009/10:45 s.21). Om den försäkrade är i behov av samordning av 

rehabiliteringsinsatser ska Arbetsförmedlingen ge impuls om detta till Försäkringskassan.
11

 

Arbetsförmedlingen har ansvar för att hitta lösningar så att den försäkrade kan återgå i arbete. Det 

betyder att Arbetsförmedlingen ansvarar för att utreda och verkställa möjliga anpassningar eller 

insatser som kan leda till att den försäkrade kan delta i program utifrån sina individuella 

förutsättningar. Den försäkrades arbetsförmåga bedöms i en sådan situation mot förmågan att delta i 

programmet (3 kap. 7 § fjortonde stycket AFL). Det innebär att så länge den försäkrade klarar av att 

delta i programmet bedöms den försäkrade ha en arbetsförmåga enligt gällande bedömningsgrunder. 

Försäkringskassan har därmed inte ansvar för att samordna de insatser som Arbetsförmedlingen 

initierar eller andra insatser som den försäkrade deltar i under tiden i programmet (ibid. s. 361).  

                                                   
11 

http://www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Regler/vagledningar/vagledning_

2004_02.pdf (Åtkomst 2010-05-16) 

 

http://www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Regler/vagledningar/vagledning_2004_02.pdf
http://www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Regler/vagledningar/vagledning_2004_02.pdf
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3. Metod 

Under den här rubriken kommer undersökningsstrategi att tas upp, samt vilka metoder och 

tekniker som har använts för denna studie. Urvalsgrupp och urvalsförfarande beskrivs samt 

hur datainsamlingen gick tillväga, vilka etiska ställningstaganden som har gjorts och 

avslutningsvis en redogörelse för hur resultatdata har analyserats, bearbetats och redovisats.  

3.1 Undersökningsstrategi  

För att få en uppfattning om deltagarens upplevelser och tjänstemännens arbete kring 

Arbetslivsintroduktion, Arbetsförmedlingens nya program, så har vi valt att använda oss av 

fallstudie som strategi i vår forskning. Fallstudiens kännetecken är avgränsning och detaljerade 

beskrivningar av det precisa fallet enligt Johannessen och Tufte (2002). Fallstudien fokuserar 

framför allt på sociala relationer och processer som pågår inom ramen för det (de) fall man 

undersöker, detta eftersom den detaljerade kunskapen kan visa på hur komplexa sammanhangen är. 

Vår fallstudie bedrivs empiriskt, ute i verkligheten.  Det finns en önskan att få en djupare förståelse 

för vilka bakomliggande faktorer som kan finnas och intervjun är ett instrument som ger en inblick i 

en människas åsikter och attityder (May 2001). 

Vetenskapsteorin skiljer mellan två sätt att lägga upp en undersökning, induktivt och deduktivt. Den 

induktiva metoden som enligt Backman (1998) anses vara övervägande i den kvalitativa 

forskningen, bygger på idén att man undersöker ett speciellt perspektiv av samhällslivet för att 

sedan fastställa våra teorier från forskningsresultaten, d.v.s. forskningen kommer före teori. Vår 

vetenskapliga studie bestod av att studera verklighet och forskning i relation till varandra genom 

induktionen. Vi började med att samla in data, där avsikten var att hitta generella mönster som 

kunde kopplas till teorier och sedan drog slutsatser från det speciella till det mer allmänna 

(Johannessen & Tufte 2002).      

3.2 Metoder och tekniker 

De metoder vi baserade vår undersökning på var kvalitativa. Under detta vida paraply ryms en 

mängd olika tillvägagångssätt där de vanligaste utgörs av intervjuer, observationer och 

litteraturstudier. Vi har använt oss av intervjuer och litteratur- och artikelstudier i vår undersökning. 

Kvalitativ metod handlar om att förstå det enskilda sociala fenomenet. Poängen med denna metod 

är inte att man ska förstå bredden av ett socialt fenomen utan att förstå kvalitén i den. (Hertzberg 

2008).  

Vi eftersökte totalsituationen i det ämne vi valde att beskriva och genom att utföra kvalitativa 

intervjuer får vi ökad förståelse för sociala processer inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. 

Vi ville gå på djupet med problemområdet och valde därför att fokusera på att få riklig information 
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från få aktörer genom att använda oss av intervjuer utan fasta svar. För att fånga individens tankar 

använde vi den semistrukturerade intervjun som, enligt May (2001), innebär att forskningsfrågorna 

brukar vara specificerade men att intervjuerna har betydligt större frihet att fördjupa svaren på ett 

sätt som kraven på standardisering tillåter. Vi har två intervjumanualer (se Bilaga 1 och 2) att utgå 

ifrån med ett fåtal öppna frågor för att det skall finnas en röd tråd i intervjusamtalet. Vidare har 

intervjuerna präglats av följdfrågor beroende av respondenternas svar. Detta ger intervjun 

flexibilitet och oss möjlighet att få djupare förståelse för innebörden av den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringens betydelse. Vi valde våra frågor med omsorg och försökte att formulera dem så 

enkelt som möjligt. Vi ska möta människor i svåra personliga situationer och ville inte ge dem för 

invecklade frågor utan snarare skapa ett tryggt och avslappnat möte med dem så att de kände 

förtroende nog att öppna upp sig och delge sin historia. Vidare har vi även mött de tjänstemän som 

arbetar med dessa människor och har således utvecklat en intervjumall (enligt Bilaga 1) som 

innehåller något flera frågor av öppen karaktär för att kunna ställa eventuella följdfrågor.   

Samtliga intervjuer har spelats in på mobiltelefon. Detta har gjorts för att viktig information inte 

skulle gå förlorad vid bearbetningen av datamaterialet. Papper och penna har använts vid behov för 

att göra såväl stickordsanteckningar som vanliga anteckningar under och direkt efter intervjuerna.  

3.3 Genomförandesteg 

I det första steget inhämtades litteratur i form av böcker, artiklar, vetenskapliga rapporter – alla med 

relevans för studien som studerades. Detta för att öka förståelsen för det valda problemområdet. 

Med hjälp av litteraturen och arbetet med att ta fram lämpliga forskningsfrågor påbörjades en 

utformning av de semistrukturerade intervjumallarna. Sedermera tog vi kontakt via telefon med en 

redan känd person som arbetar som specialist på Arbetslivsintroduktion för en förfrågan om att 

medverka i vår undersökning. Ett missivbrev sändes samma dag över via E-post för en förtydligan 

gällande såväl forskningsarbetets syfte, deltagarnas anonymitet och vår tystnadsplikt. Under vecka 

13, 15, 16, 17 och 18 utfördes de tilltänkta intervjuerna med våra sex respondenter. Pga. stor 

sekretess av de tre deltagarna som medverkar i Arbetslivsintroduktion, så ämnar vår kontaktperson 

hjälpa oss med den första kontakten och förfrågan om medverkan i vår undersökning. Namn och 

telefonnummer på de utvalda personerna skickades via E-post till oss och sedan kontaktades våra 

respondenter via telefon för bokning av intervjuer. Denna process har varit mycket tidskrävande då 

det tagit tid att få tag på deltagare som velat ställa upp på vår intervju.  

3.4 Urvalsgrupp och urvalsförfarande 

Holme och Solvang (1997) skriver om ett s.k. bekvämlighetsurval där man väljer ut enheter och 

sådana personer som är lättast att få tag i för forskaren. P.g.a. att vi hade begränsad tid på oss att 

finna respondenter valde vi att använda oss av denna typ av urval. Vi hade tänkt oss sex 

respondenter som är delaktiga i Arbetsförmedlingens nya program Arbeslivsintroduktion inom 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Enligt Backman (1998) är det bättre att fokusera på ett mindre antal 
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intervjuer för att ge undersökningen djupare kvalitet, närhet och autenticitet visavi den studerade 

analys- och tolkningsenheten. Som nämnts ovan hade vi en kontakt som har varit oss behjälplig i 

urvalet av respondenterna och vi hade inte några särskilda kriterier vi önskade att dessa sexpersoner 

skulle uppfylla. En tanke från vår sida var att vår kontaktperson slumpmässigt skulle välja våra 

respondenter, alternativt från en lista, detta för att få en mer mångfacetterad bild som inte styrs eller 

påverkas av den anordnande aktören, i detta fall Arbetsförmedlingen. Då vår studie är av kvalitativ 

art så gjordes en ändring av vår urvalsgrupp. Från att till en början endast intervjua sex deltagare, så 

valde vi att intervjua tre tjänstemän och tre deltagare istället p.g.a. vissa svårigheter att få tag på 

deltagare som ville ställa upp på vår intervju inom den tidsram vi hade på oss i denna undersökning.    

3.5 Datainsamling 

Varje intervjutillfälle planerades till max en timma och samtliga tre intervjuer med de deltagande 

skedde på ett café i aktuell kommun. Övriga tre intervjuer med tjänstemännen skedde på respektives 

arbetsplats. Vi insåg i efterhand att det var i underkant med en timmas intervju med de tre kvinnliga 

deltagarna, trots att det enligt rekommendation är bra att inte hålla på i mer än en timma när det 

gäller intervjuer. Intervjuerna med respondenterna varade mellan 45 minuter och 120 minuter.  

Intervjuerna genomfördes enskilt med respektive respondent. Samtliga intervjuer har följt en och 

samma semistrukturerade intervjumanual (enligt Bilaga 1 och 2) för att ge respondenterna stor 

frihet att utforma sina svar och att öka möjligheten till följdfrågor. Den första intervjumanualen 

riktas till tjänstemännen och den andra intervjumanualen riktas till de utvalda deltagarna. Vi 

genomförde fyra av sex intervjuer tillsammans och då med skilda huvudansvar. En av oss ställde 

majoriteten av frågorna medan den andre observerade kroppsspråk, kontrollerade tid och inspelning 

samt att intervjun var på rätt spår. Efterföljande transkriberingar delades upp mellan varandra p.g.a. 

tidsaspekt.    

Våra frågeformulär är framtagna av oss själva och är således nyutvecklade. Våra respondenter har 

deltagit frivilligt och deras uttalanden har studerats noga för att se att de är konsistenta. 

Forskningsfrågorna har endast besvarats utifrån empiriskt insamlat material. I diskussionen har vi 

ställt våra insamlade data, slutsatser och resultat i relation till annan forskning och eller till andras 

erfarenheter. När vi studerat andras forskningsresultat har vi varit noggrant källkritiska. Samtliga 

respondenter har anonymiserats och information om detta har de fått före intervjuerna.  

Huruvida inspelningarna skulle ske eller inte diskuterades utifrån de för- och nackdelar som May 

(2001) tar upp. Nackdelarna kan vara att den som blir intervjuad kan hämmas av att bli inspelad. 

Därtill är transkribering ett tidskrävande jobb. Med detta i åtanke valdes ändå användandet av 

mobiltelefon för inspelning eftersom det öppnar för möjlighet till tolkning av respondentens 

kroppsspråk och annan icke-verbal kommunikation under intervjutillfällena, då mycket få eller inga 

anteckningar behövde tas. Samtliga av våra sex respondenter samtyckte till detta.   
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3.6 Tillförlitlighet och giltighet 

Frågan om validiteten hos en kvalitativ uppsats är intimt förknippad med forskarens egen 

kunskapssyn. Kunskapssynen består i sin tur av hur forskaren ser på hur världen är beskaffad. 

Relationen mellan oss som intervjuare och respondenten är ytterst viktig ur validitetssynpunkt. 

Intervjun är ”ett samtal där data framkommer i ett mellanmänskligt förhållande mellan intervjuare 

och intervjuperson” (Kvale 1997, s.146). Som citatet belyser påverkar samspelet mellan intervjuare 

och respondent i hög grad de svar som respondenterna ger. Vi måste förmå respondenten att känna 

sig trygg i intervjusituationen. Vår målsättning var att få en så reliabel information som möjligt. En 

förutsättning för detta är också att vi har valid information. Detta har dock, enligt Holme och 

Solvang (1997) inte samma centrala plats som i kvantitativ metod, då vårt arbete kommer att bygga 

på tolkningar. Vi har därför använt oss flitigt av citat för att läsaren skall kunna göra en bedömning 

av våra tolkningar och se rimligheten i dessa.  

Validitet betyder att man undersöker det man avser att undersöka och inget annat. Man kan testa 

validitet genom att granska om undersökningen ger det resultat som man förutsatt. Våra 

intervjufrågor hoppas vi ger svar på våra frågeställningar. Reliabilitet mäter informations- 

tillförlitlighet genom att använda upprepande mätningar och att dessa även får samma resultat. Vi 

försöker att uppnå en hög grad av reliabilitet genom att ställa samma frågor till våra respondenter 

och ser om det finns några samband mellan deras svar. Då vi var noga med att tala om 

respondenternas anonymitet så tror vi också att deras svar är högst trovärdiga och ärliga.  

Skulle andra forskare välja att utföra samma studie på det tillvägagångssätt som beskrivs under 

metodavsnittet är det troligt att det skulle bli ett annat resultat. Orsaken till det är att den här studien 

inte har täckt upp hela populationen, vilket innebär att övriga personer kan ha vitt skilda svar på 

intervjufrågorna. Skulle samma studie genomföras med samma respondenter fast vid ett annat 

tillfälle kan det också frambringa andra resultat eftersom en studie- och yrkesvägledares 

yrkesprofession kan utvecklas genom nya erfarenheter och fortbildning. Den här studien handlar om 

här och nu och om respondenternas syn på problemområdet. 

I studien medverkade sex respondenter vilket innebär att en generalisering inte kan göras. Det ska 

även betänkas att studien är genomförd i en enskild stad och visar därmed inte hur det ser ut i övriga 

delar av landet. Vi har inte som mål att få fram svar som kan generaliseras. Resultatet gäller endast 

denna studie.  Studien kommer således att genomföras med medvetenhet om svårigheten att vara 

neutrala och inte påverkas av egna förförståelser och värderingar. Medvetenhet om detta kommer 

förhoppningsvis att öka vår värdeneutralitet.  

3.7 Etiska ställningstaganden 

May (2001) konstaterar att förhållandet mellan etik och samhällsforskning är komplicerat inte minst 

på grund av att forskare påverkas av sina värderingar. Det är därför viktigt att vi som forskare är 

medvetna om vilka värderingar vi bär med oss och att vi reflekterar över hur dessa värderingar kan 

komma att påverkar vårt forskningsarbete. 
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Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra huvudkrav som måste uppfyllas i en undersökning. 

Informationskravet: ”Forskaren ska informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte” (ibid. s. 7). 

Samtyckeskravet: ”Deltagarna i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan” 

(ibid. s 9). 

Konfidentialitetskravet: ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

ta del av dem” (ibid. s 12). 

Nyttjandekravet: ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål” (ibid. s 14). 

Samtliga respondenter informerades om intervjuns syfte och de etiska övervägandena i samband 

med att intervjufrågorna (enligt Bilaga 1 och 2) skickas ut via E-post. Inga enskilda personer 

kommer att kunna identifieras då de får fingerade namn. Samtliga av de tillfrågade meddelades 

också om att de hade rätt att dra sig ur studien när helst de så önskar och att intervjumaterialet 

endast skall användas till föreliggande undersökning. Intervjupersonerna ges också möjlighet att 

ringa efter intervjun om det är något de undrar över eller vill tillägga.  

3.8 Bearbetning och analys av resultatdata  

Marshall och Rossman (1999) skriver att analyser av kvalitativ data söker stöd för generella 

uttalanden om olika samband och underliggande teman. Det handlar om att beskriva, tolka och 

analysera, att hitta en röd tråd i resultatet. Vidare konstaterar Marshall och Rossman (1999) att den 

kvalitativa forskaren guidas av det ursprungliga analyskonceptet och efterhand ändrar eller 

modifierar detta koncept under datainsamlandet. Forskningsfrågorna och den teorianknytning som 

gjorts i förarbetet kommer att vara utgångspunkt i utformandet av vår strategi för analys av 

materialet.  

Intervjuerna spelades in på mobiltelefon. När intervjuerna genomförts skrevs även spontana 

rektioner ner på samtalet. I synnerhet fästes vikt vid hur stämningen under samtalet varit, några 

observationer gällande exempelvis ansiktsuttryck och gester samt spontana tankar utifrån den valda 

teorin. I så snar anslutning som möjligt, oftast samma dag, lyssnades intervjuerna igenom och 

transkriptionen av materialet påbörjades likaså. Med transkription menar vi då vi överförde det 

inspelade materialet i skriftlig form. Ljudkvalitén på det inspelade materialet bedömer vi ha varit 

god. Analys av intervjumaterialet har gjorts genom meningskoncentrering enligt Kvale (1997). 

Varje intervju har bearbetats för sig. För att ha skapat en allmän uppfattning lästes först alla 

intervjuerna igenom. Sedan fastställdes meningsenheterna som de uttrycktes av intervjupersonerna. 

Centrala teman identifierades inom varje meningsenhet. Utifrån frågeställningen valdes de mest 

relevanta teman ut för studien. Slutligen valdes passande citat ut för att levandegöra vissa teman. Vi 

har hittat citat som är insiktsfulla och kan ge perspektiv på de problem vi arbetat med. Citat under 
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resultatdelen har återgetts ordagrant. Vi har också sökt efter kopplingar mellan tidigare forskning 

och våra egna intervjuer. 

3.9 Resultatredovisning 

Resultaten av våra semistrukturerade intervjuer presenteras under de rubriker som har 

utkristalliserats under studiens gång. Intervjupersonernas svar presenteras med citat, referat och 

sammanfattningar. Respondenterna är fingerade med namn. Resultaten är sorterade under olika 

rubriker som i sin tur är baserade på intervjufrågorna. Det framgår under varje kategori vem av 

respondenterna som har sagt vad. Resultatdelen avslutas med en resultatsammanfattning för att ge 

läsaren en enkel översikt på resultaten. Kortare pauser i intervjuerna har under resultatdelen 

beskrivits med tre … punkter. Om delar av intervjun har redigerats bort har det markerats med /…/. 

För att tydliggöra vissa ord i intervjuernas citat har vi använt oss av [   ].   
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4. Resultat 

Nedan följer tolkningen av det empiriska materialet i studien. Vi stiftar bekantskap med de 

sex personerna som blivit utvalda till vår undersökning. Tre av personerna, deltagarna, är 

långtidssjuka kvinnor och tre personer är tjänstemän, en kvinna och två män. Samtliga 

personer har fått fingerade namn för att bevara deras anonymitet. Respondenterna kommer i 

studien att kallas för Håkan, Bengt, Maria, Annika, Karin och Sara.   

Längden på de intervjuades berättelser varierar en del. Det innebär dock inte några 

kvalitativa skillnader som t.ex. att de intervjureferat och citat som är något längre skulle ha 

ett högre värde eller tillmätas större tyngd än de andra. Olikheter i intervjureferatens och 

citatens omfång är snarare ett uttryck för de intervjuades olika personligheter, d.v.s. en del 

var mer och en del var mindre sparsamma med information.        

Rubrikerna i resultatet är de som utkristalliserats under intervjuernas gång och som kopplats 

till forskningsfrågorna. Varje respondent har behandlats på samma sätt och redovisas var för 

sig. Efter samtligas berättelser kommer en kortare sammanfattning att göras i ordningen 

tjänstemannaperspektiv och deltagarperspektiv.  Tjänstemannaperspektivet presenteras först 

och därefter följer deltagarperspektivet.    

 

4.1 Håkan – tjänsteman och specialist  

4.1.1 Bakgrund 

Håkan är 54 år och har en bakgrund som socionom. Han studerade som vuxen och vid 40 års ålder 

fick han sin första tjänst som socialsekreterare. Håkan säger att han alltid haft ett intresse för 

människor i svåra situationer.  Idag arbetar Håkan som socialkonsulent inom specialistteamet på Af-

rehab med det nya programmet Arbetslivsintroduktion sedan januari 2010. Han menar: 

 

Vi är de mest friska människorna i världen och har ändå så enormt stort sjuktal. Det är väldigt 

motsägelsefullt. Där tror jag knuten är. Vi lägger ner jättestora pengar på sjukskrivningar och ändå 

lever vi längre.   

 

Håkan menar att grunden till inrättandet av Arbetslivsintroduktion är att det svenska 

socialförsäkringssystemet inte har ”råd” med människor som är sjukpensionärer i 25-30 års ålder. 

Han säger vidare att det är samhällets skylighet att hjälpa dessa människor och hävdar att det inte är 

fel på människan.    
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4.1.2 Vägledning 

När vi kom in på ämnet vägledning börjar Håkan att prata om den inställning han har till de 

människor som kommer till honom som specialist. Håkan menar att om personen fortfarande 

upplever sig som sjuk så behövs mer tid att prata med individen och här kommer just vägledning in: 

 

Jag tycker att det är sorgligt att man inte kan få de här människorna till arbete för att den skulle må 

bra och få en annan livskvalitet, men hon är inte där nu. Hon ser för mycket hinder. Då tänker jag, 

vad tråkigt. /…/ Det är en kort tid att hjälpa dom på. Om personen fortfarande upplever sig sjuk, 

behövs mer tid att prata med den här personen genom t.ex. motivationssamtal. Här kommer 

vägledningen in.   

 

Håkan känner väl till metoden MI, (Motivational Interviewing), när vi frågar honom om den 

används inom Arbetslivsintroduktion. Håkan har gått en utbildning i här metoden och tycker om att 

arbeta utifrån den. När vi under intervjun talar länge och väl om vad vägledning betyder för 

deltagaren så blir vår respondent fundersam:  

 

Hur mycket vägledning har satt sig då dessa människor kanske bara träffat sin handläggare en eller 

två gånger? Det är så nytt detta med Arbetslivsintroduktion. Inledningsvis så görs ett 

kartläggningssamtal.   

 

När det gäller vägledning poängterar Håkan att man som handläggare eller specialist är ett verktyg 

för individen. A och O är att lyssna på individens livshistoria och berättelser. ”Att inte vara 

åtgärdsinriktad, inte komma med lösningar åt personen utan personen själv ska komma med 

lösningarna.” Håkan tycker vidare att det är viktigt att se vad som händer i rummet och att man 

under samtalet [vägledningen] talar om ramarna för personen. Jag är här, jag lyssnar och är här för 

att vägleda dig. Håkan fortsätter att poängtera att man även ska ta sig rätten att berätta vad jag har 

tänkt mig under samtalet. Det handlar lite om att tala om att så här jobbar jag. ”Det absolut 

viktigaste är att få personen att känna att hon äger tiden, det är hennes tid. ”   

4.1.3 Arbetslivsintroduktion 

Håkan har en del tankar kring Arbetslivsintroduktionsprogrammet. Han menar att tidsaspekten varit 

emot de arbetsförmedlare som arbetar med att ta emot de här människorna. De har helt enkelt inte 

hunnit få den utbildning som behövs för att kunna ta emot de här människorna på bästa sätt vilket 

ger en känsla av maktlöshet:   

 

Det har gått väldigt fort tycker arbetsförmedlarna. De har ingen egentlig utbildning för att ta emot 

de här människorna. De är ju arbetsförmedlare som ska hjälpa folk till arbete. Detta är ju 

människor som kommer med sjukdomsbild och det ger en frustration [hos arbetsförmedlaren på 

Arbetsförmedlingen] plus att Arbetslivsintroduktionens första tid är tre månader vilket är en 

kartläggningstid som handläggare och deltagare har tillsammans för att se: vad är din 



34   

rehabiliteringspotential? Och där har handläggaren en väldigt kort tid på sig. Hos oss har 

handläggaren ungefär 40 personer som ska hjälpas vilket är felaktigt. Man ska inte ha mer än 20-

25 personer per handläggare som var tänkt från början.  

 

Allt har inte fallit på plats än när det gäller Arbetslivsintroduktion menar Håkan. Fler aktörer är 

uppköpta av Arbetsförmedlingen för att hjälpa till att ta hand om dessa människor för att fler 

möjligheter ska ges att slussa ut dem menar han. Flera av ärendena inom programmet förlängs 

ytterligare tre månader för att göra kartläggningsarbetet tillfredsställande. När vi spekulerar i hur det 

ser ut i det här programmet om ett eller två år säger Håkan: 

 

I den bästa av världarna /…/ Att vi får in ett annat tänk. Att folk kommer att upptäcka att detta är 

positivt och att arbetsgivarna vill ta emot dessa människor med fysisk och psykisk ohälsa.  /…/ Vi 

får de hur detta utvecklar sig. Om 3 år så kanske detta tankesätt börjar sätta sig och de som arbetar 

med vägledning ser mer möjligheter än hinder. Det måste också finnas arbetsgivare som är 

beredda att emot dessa människor på företagen. Det måste finnas en solidaritet mot de är 

människorna.  

 

Ovanstående citat tyder på att Håkan har viljan och motivationen att hjälpa dessa deltagare på bästa 

möjliga sätt och att det handlar om att få deltagarna att tänka mot arbete. Han menar att alla måste 

hjälpas åt i samhället.     

4.1.4 Samhällspolitiskt perspektiv 

Håkan menar att Arbetslivsinriktad rehabilitering är ett prioriterat område där det finns väldigt 

mycket ekonomiska resurser just nu. Generaldirektören för Arbetsförmedlingen säger att det är det 

viktigaste uppdraget de har vilket beror på att det ligger prestige i det här då Försäkringskassan har 

”misslyckats” och nu ska Arbetsförmedlingen lyckas, menar Håkan. Det är mycket politik i detta.   

Henrietta Stein, chef för avdelningen Rehabilitering till arbete på Arbetsförmedlingen nämner att 

det i nuläget finns människor vars hälsa är så instabil att de har svårt att ta del av programmets 

aktiva insatser. De bör vara kvar hos försäkringskassan fortsätter Håkan: 

 

Vad regeringen vill är ändå att jobba mot arbete. De som kommer över till Arbetslivsintroduktion 

är där för att stanna. Arbetsförmedlingens uppgift är ju att de här människorna kommer ut i arbete. 

/…/ Alliansen vill få människor i arbete, att alla individer har någon form av resurs, och det är ju 

det som samhället måste hjälpa dessa människor med. Det är inte fel på människan. Vad kan 

samhället erbjuda? Det här är en jättegigantisk uppgift.   

 

Håkan säger att det är viktigt att komma ihåg att det finns väldigt stora resurser just nu i 

Arbetsförmedlingen men att det i morgon kan vara borta p.g.a. av det konjunkturkänsliga läget:  
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Den här världen lever Arbetsförmedlingen ständigt i och det är därför det tycks så mycket om 

Arbetsförmedlingen hela tiden. Det är grunden. Den som inte tål att höra så mycket skit om sin 

arbetsplats, om tyckande, ska inte vara här. Arbetsförmedlingen har ingen bra klang. Det är inga 

dåliga människor som arbetar här, det är politik.  

 

Arbetsförmedlarna och specialisterna arbetar under olika tidsaspekter där arbetsförmedlaren vill ha 

snabba besked om deltagarnas sjukdomsbild medan specialisternas utredningstider oftast har ett 

längre tidsspann. Detta kan ibland göra att det blir slitningar mellan arbetsförmedlaren och 

specialisterna menar Håkan. Att arbetsförmedlingen har rykte om sig kan jag förstå då det är ett 

komplext yrke säger Håkan.     

4.1.5 Massmedia 

När vi kommer in på mediabilden gällande de nya sjukförsäkringsreglerna och det som går att läsa i 

massmedia säger Håkan:  

 

Massmedia tar upp de svåra fallen, de sjuka. Men det finns också de personer som har sagt att, va 

kul, vad intressant, vad viktigt för mig att någon tror på mig, att jag har resurser! Så det finns båda 

aspekterna på den här gruppen.  

 

Problemet är, menar Håkan, att det fortfarande finns människor som hamnar ”mellan stolarna” och 

som därför är intressanta för media, för att de fortfarande är för sjuka. Men det finns också 

människor som ser detta som jättepositivt.    

 

4.2 Bengt - tjänsteman 

4.2.1 Bakgrund 

Bengt är 45 år och skolad inom försvarsmakten och militär till yrket. Han har själv erfarenheter av 

rehabilitering då han varit med om en sprängolycka tidigare i sitt liv. Bengt har också erfarenheter 

av att vara arbetslös innan han fick en tjänst inom Arbetsförmedlingen. Idag arbetar Bengt på 

enheten för Arbetslivsintroduktion som handläggare. Han anser sig ha nytta av sitt tidigare yrke när 

det gäller att vägleda deltagarna inom programmet:   

 

Just nu har vi ganska många [deltagare] på det här kontoret, i snitt 30 personer per handläggare. /... 

/Det känns som att man får lägga ner mycket tid på att deltagarna ska få sin ersättning, sina 

pengar. Och mindre tid till själva hantverket vilket är tråkigt naturligtvis. Man ska hinna med 

mycket på kort tid.  
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Bengt menar att han bara hinner träffa sina deltagare ett par gånger under de tre första månaderna, 

beroende på om de är med i programmet eller är överlämnade till specialisterna. Bengt säger också 

att det varit problem med att få ersättningen till deltagarna att fungera vilket skapar frustration hos 

dessa. Detta har också påverkat allt annat arbete menar Bengt.      

4.2.2 Vägledning 

Inom Arbetslivsintroduktion arbetar man med ett flertal metoder som man kan säga handlar om 

vägledning: 

 

Vi har tre månader på oss att förbereda dessa människor. Efter att vi haft det första mötet så har vi 

ett kartläggningssamtal där vi får en hint om problematiken och vad behöver du för hjälp? Om det 

fysiskt att man är utsliten och har smärtproblematik eller har du… en stor grupp har former av 

utmattningsdepression, då är det en arbetspsykolog eller en arbetsterapeut som tar hand om detta. 

De finns med under kartläggningssamtalet.  

 

Vid en förfrågan om vad vägledning innebär inom Arbetslivsintroduktion så svarar Bengt:    

 

Till Arbetslivsintroduktion så är det ju mycket att först kartlägga nuläget då, var är personerna? Är 

det så att dom är så pass friska att dom kommer, kan komma vidare och vill komma vidare då har 

vi olika, framförallt förutom stödjande samtal, så har vi externa aktörer som vi kan få hjälp av. Det 

bedrivs i olika projektformer. Ett exempel är Aura-projektet där deltagarna först får starta upp med 
gruppinformation och sen är det enskilda samtal som sker en gång i veckan. Det här pågår i 12 

veckor. 

 

I slutändan av denna period ska man kunna finna någon praktikplats. Bengt fortsätter med att belysa 

att man inte hinner göra så mycket på tre månader utan att det mer handlar om att förbereda 

deltagarna på de andra programmen på Arbetsförmedlingen. Efter introduktionens tre månader 

kommer det in mer av de olika metoderna i form av vägledning: 

 

Så att det är inte så mycket vägledning praktiskt, just när det gäller Arbetslivsintroduktion. Många 

är inte där än. Givetvis vill jag tydliggöra så träffar vi människor som är så pass friska att de har 
egna idéer hur de ska lösa sin situation.  

 

Bengt menar att kartläggningssamtalet är väldigt viktigt. Alla människor vill bli sedda och 

framförallt så är det första mötet viktigt. Bengt säger att det är viktigt att man lägger ned sitt 

intresse, engagemang och sin empati under det första mötet och att man behåller så många av 

deltagarna som det är möjligt själv, och inte lämnar över dem till någon annan handläggare. Det 

handlar om att skapa tillit hos deltagaren. Det som är viktigt är således tillgängligheten säger Bengt. 

Är det så att någon ringer och söker honom så försöker Bengt att vara tillgänglig och lyssna på 
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personen.  Efter att ha träffat deltagaren ett par gånger så är de mycket lugnare och mer mottagliga 

säger Bengt. Trots detta menar han att: 

 

Det är svårt på tre månader med vägledning, men sen har vi ju olika metoder och vägledning efter 

dessa tre månader. Då har vi mer tid. Sen är det så att en stor del, uppskattat till närmare 40 

procent har jobb och jobbar och är deltidssjukskrivna. Där är frågan om det är lämpligt att vara 

kvar på arbetet.  Är detta det bästa sättet att komma tillbaka till arbetsmarknaden?  Är detta det så 

är det ju bra och man får jobba utifrån det. Så vad gör man då? Då blir det en dialog med 

arbetsgivaren och komma med någon lösning. Målet är att komma åt en lösning åt den här delen 

av arbeten. Om det är fulltid eller någon annan lösning är olika. De flesta vill ju arbeta heltid /…/ I 

och med detta program så tycker jag också, på att det dom [deltagarna] gör idag och som dom mår 

bra av, det kan ju vara behandlingar, det kan ju vara stödsamtal [vägledning] ska de fortsätta med. 

Då är det min uppgift att anpassa programmet för deltagaren. Det e ju inte så att man sparkar ut 
någon. Sparkar jag ut någon så blir han ju utan ersättning.  

 

Bengt menar vidare att det som är positivt med Arbetslivsintroduktionen och samtalen är att den 

sjukskrivne måste börja tänka på nytt och att det följaktligen inte blir samma ”lunk” som tidigare 

utan det händer något helt nytt i deltagarens liv. Det tror han är positivt hos deltagaren.  

4.2.3 Arbetslivsintroduktion 

Bengt samarbetar väldigt mycket med Af-rehab som, organisatoriskt sett, är en egen avdelning och 

har sin egen chef, ”Arbetsförmedlingen arbetar mot arbeten och Arbetslivsintroduktion arbetar med 

pre-arbete” säger Bengt. Han tycker att det är ett intressant uppdrag och ser positivt på detta:   

 

Målsättningen för Arbetslivsintroduktion, det är att förbereda deltagarna för dom övriga 

arbetsmarknadspolitiska programmen på Arbetsförmedlingen. Så i tre månader ska vi förbereda 

dom här personerna som inte ska tillbaka till sjukförsäkringen utan de ska vara kvar hos oss och 

förbereda sig för att ta del av de program som vi har på Arbetsförmedlingen. Ingenting heter leta 

jobb på dom här tre månaderna i alla fall. Det kan komma senare. Sen gäller det att hitta, har 

personen någon rehabiliteringspotential? Finns det någon potential överhuvudtaget för att prata om 

arbetsmarknaden eller är de så sjuka att dom ska tillbaka till sjukförsäkringen? 

 

Bengt hoppas konceptet [med Arbetslivsintroduktionen] får fortsätta även nästa år. Han tror att detta 

är bra och att det är positivt att människor som varit utanför arbetsmarkanden av olika orsaker ges 

möjlighet att komma närmare arbetsmarknaden än vad de har gjort tidigare.  

Till Arbetslivsintroduktion kommer människor som knappt klarar en timmas arbete i veckan säger 

Bengt. Det lägsta kravet som finns för att få delta i programmet är att personen ska kunna delta just 

en timma i veckan. Är personen så dålig att hon inte kan klara det så har hon inte rätt att ta del av 

programmet. Då anses personen för sjuk helt enkelt menar Bengt. På frågan om varför ett sådant 

program som Arbetslivsintroduktion startar så svarar Bengt:  
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Jag tror att sjukförsäkringen måste bli mer rättvis, se över den så att det inte blir ett skvalpande i 

ett system /…/Förläggning, förläggning, förläggning och inget händer. Jag tror att det är rätt 

kostsamt som det har varit. Det ligger något i det här att vi har det ju så bra, varför är vi så sjuka? 

Det är intressant.  

 

Fördelen med Arbetslivsintroduktion är att det inte finns några procentsatser som behövs arbetas 

mot i jämförelse med Försäkringskassan säger Bengt. ”Vi är duktiga på när det gäller saker som 

vänder sig mot arbetsmarknaden, det är ju vårt uppdrag.” Ju längre tid som går utan att det händer 

något för den arbetslösa, desto svårare blir det för henne att komma tillbaka till arbetsmarknaden 

menar Bengt.  

4.2.4 Samhällspolitiskt perspektiv 

Bengt poängterar att det är viktigt att särskilja arbetsmarknadspolitik och socialpolitik inom 

programmet i Arbetslivsintroduktion, trots att begreppen står i nära relation till varandra:    

 

Jag var och föreläste för Svenskt näringsliv angående Arbetslivsintroduktion, så fick jag börja med 

att förklara att från att ha jobbat med arbetsmarknadspolitik så arbetar vi med det här uppdraget 

mer med socialpolitik. Bara så man förstår skillnaden. Här handlar det inte om att matcha 

arbetslösa mot lediga jobb, utan här gäller det att ta hand om personen som kommer från 

sjukförsäkringen och ska hitta bra vägar. Det är INTE tal om att kasta ut dom på arbetsmarknaden.  

 

Bengt säger att Arbetslivsintroduktion är duktiga på faktorer som vänder sig mot arbetsmarknaden 

vilket också är deras uppdrag menar han. Försäkringskassan ser inte med samma ”ögon” som 

Arbetsförmedlingen när det gäller arbetsmarknaden, och gör de det är det inte på samma sätt anser 

Bengt. ”Vad kan vi göra som inte Försäkringskassan har gjort eller kan vi se med andra ögon än 

Försäkringskassan har gjort på den här målgruppen?” 

4.2.5 Massmedia 

Bengt säger att det inte har skrivits så mycket positivt i media av de utförsäkrade och han tror att det 

grundar sig på okunskap. Uppdraget handlar om personer där tidsbegränsad sjukersättning från 

sjukförsäkringen upphör, där kommer vi in säger Bengt. Det har varit väldigt många människor som 

kommit till oss och varit uppskärrade menar Bengt. Dessa människor har p.g.a. mediabilden varit 

väldigt oroliga och undrat vad som ska hända dem och om de ska ”kastas ut” på t.ex. en 

jobbsökarkurs i Östersund: ”Efter att jag fått berätta vad det är vi egentligen ska göra så blir nog 

[puh] är det inte värre liksom. Media har makt.”    

Bengt fortsätter att diskutera den mediabild som hittills varit. Han menar att det ges stort medialt 

utrymme och mycket uppmärksamhet åt nya politiska beslut eller när något ändras:  

 

Det är som att marknadsföra en ny vara ungefär. Hur gör man för att veta mer om det här? /…/I 
Sverige får man idag bara ha ett visst antal sjukpenningdagar och när de dagarna tar slut så är de 
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slut oavsett om du fortfarande är sjuk. /…/Sen tar sjukdagarna slut och då får det en karenstid på 

tre månader för att komma tillbaka till en ersättning. Du får ingen ersättning oavsett om du är sjuk, 

såtillvida du inte är på sjukhus. /…/ De e klart att det låter hårt. Det ger en negativ bild av det hela.  

 

Ovanstående texturval tyder på att media skapar debatter i samhället. Men trots den negativa bilden 

som media oftast lägger fram så vill Bengt poängtera att ingen har blivit utan ersättning. Bengt 

säger vidare att det är hans uppgift att anpassa programmet efter deltagarna och inflikar att; ”de e ju 

inte så att man sparkar ut nån. Sparkar jag ut nån så blir han ju utan ersättning.”    

 

4.3 Maria - tjänsteman 

4.3.1 Bakgrund 

Maria är 36 år och har en bakgrund som lärare. Hon sadlade om och studerade till socialpsykolog 

för ett par år sedan. Under studietiden arbetade hon extra som personlig assistent och 

kriminalvårdare. Efter att ha varit arbetslös i ett år fick hon en tjänst på Arbetsförmedlingen som 

coach. Kort därefter blev hon erbjuden en tjänst på Arbetslivsintroduktion inom Af-rehab. Där har 

hon arbetat sedan den 15 februari 2010. Maria anser att hennes bakgrund hjälper henne i arbetet 

inom Arbetslivsintroduktionsprogrammet.   

4.3.2 Vägledning 

Maria ser vägledning som något som finns i hennes samtal med deltagarna. Maria har ingen direkt 

utbildning i vägledning men har tidigare läst bl.a. samtalsmetodik under sin utbildning till 

socialpsykolog. Hon använder sig inte av några specifika metoder inom vägledningssamtalen, men 

ser sin tidigare bakgrund och erfarenheter som mycket användbara.  

Maria väntar på att få den internutbildning som Arbetsförmedlingen erbjuder sina anställda. Men 

det är lång väntetid säger hon. I den utbildningen ingår också olika kvalitetssäkrade metoder inom 

vägledning som t.ex. motiverande samtal (MI). På frågan om Maria ser sina samtal som vägledande 

svarar hon: 

 

Jo det är klart att det är det ju. Man väcker tanken att ok nu måste vi tänka nytt, du kan inte gå 

tillbaka till ditt gamla jobb … vad skulle du kunna tänka dig istället? Det är ju en vägledning att … 

har du tänkt på det här? Dom … asså man tittar på kanske, vad har du för fritidsintressen? Då 

kanske man kan hitta något som har en koppling till det då … eller nån som kanske … älskar t.ex. 
hundar eller vad som helst … ja, ett hunddagis kanske man kan jobba på eller … Ah, att man 

kanske kan hitta något som de ändå har ett intresse av och att man väcker tanken, sår ett frö … Ah, 

men det kanske man skulle göra, det har jag inte tänkt på.  
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Vi frågade Maria om det finns ett behov av vägledning inom Arbetslivsintroduktionsprogrammet. 

Maria tycker att vägledning har betydelse för de deltagare som hon handlägger. Hon säger att vissa 

av deltagarna är väldigt klara över vad de vill göra men att de flesta inte vet. Behovet av vägledning 

finns helt klart.  

Flera av tjänsterna inom programmet köps in av externa aktörer som erbjuder olika tjänster såsom 

t.ex. Aura. Detta är ett projekt som Arbetslivsresurs har hand om. Aura är till för personer som 

känner sig osäkra på sin egen förmåga och som behöver en längre tids rehabilitering tillsammans 

med arbetsträning i verklig miljö för att kunna komma tillbaka i arbete igen säger Maria. Aura 

erbjuder ett ”smörgåsbord” med olika aktiviteter som deltagarna själva får välja såsom t.ex. 

studiebesök på företag, föreläsningar och arbetsorienterande inslag säger Maria. Programmet är 

individuellt anpassat och innehåller bl.a. stöd- och motivationssamtal, information om aktuell 

sjukdom, förändringsstrategier utifrån individens situation, fysiskt konditionshöjande moment, 

personlighets- och kompetensinventering, arbetsanalys för dem som ska åter till sin arbetsgivare 

och vägledning för dem som ska fortsätta hos Arbetsförmedlingen. Under åtta veckor tillkommer 

arbetsträning samt förberedelser för återgång i arbete alternativt vägledning till nytt arbete. En 

konkret handlingsplan och ett flerpartsmöte, där arbetsgivare eller handläggare från 

Arbetsförmedlingen bjuds in, avslutar tjänsten (Vis 2010). Vidare finns Naturkraft som är ett 

projekt där deltagarna får ta del av naturen som en del av rehabiliteringen. I detta projekt ingår 

vägledning säger Maria. I de här båda projekten får anordnarna igång tankeverksamheten hos 

deltagarna, de sår ett frö hos dem tillägger Maria. Hon erkänner dessutom att det är svårt med 

vägledning när det gäller en del av personerna på programmet. Ena dagen går allt jättebra [samtalet] 

för att nästa dag vara ohjälpligt då personen kanske har brutit ihop fullständigt menar hon. ”Man 

måste vara väldigt försiktig med dessa människor eftersom en del bär på psykiska sjukdomar. Det är 

svårt. ”  

4.3.3 Arbetslivsintroduktion 

Först har deltagaren medverkat i ett överlämningsmöte med representanter från Försäkringskassan 

och Arbetsförmedlingen där denne får information om innehållet i Arbetslivsintroduktion. Efter att 

deltagaren accepterat att hon vill medverka i programmet kallas hon till ett kartläggningssamtal som 

Maria och hennes kollegor är ansvariga för. I det här samtalet talar man om personens potential och 

möjligheter att delta i programmet.  

 

Arbetslivsintroduktionen är tre månader. Sen kan det vara så att vi inte är riktigt klara. Vi vet inte 

riktigt vad den här personen har för rehabiliteringsförmåga eller arbetsförmåga. Då fortsätter vi att 

jobba med personen där personen befinner sig. Det som händer är att vi får göra ett nytt program 

som t.ex. FKV, en ny fördjupad kartläggning och vägledning, en vidare utredning. Målet är att 75 

procent av dessa personer ska vara kvar. De ska inte tillbaka till kassan, målet är att de ska vara 

kvar. För att vara inskriven i programmet så ska man kunna delta en timma i veckan. Det kan vara 

ett telefonsamtal t.ex. Dessa tre månader är en handlings- och kartläggningsperiod och det är inte 

säkert att de [deltagarna] kommer ut på något under den här perioden /.../.  

Till en början skulle jag ha ungefär 15 personer och dom andra [kollegorna] skulle få ungefär 25. 

Det var lagom. Nu har jag 23 och mina kollegor 50. Ja, asså vi hinner ju inte jobba med dom. Jag 



41   

tror ändå att den nivå som jag ligger på, det är nog ok (…) mer ska man nog inte ha för att kunna 

jobba med dom.  Vi måste bli fler men det tar tid. Nu ska vi få en person till och hon börjar nu i 

maj. Sen kommer förhoppningsvis en till så småningom /.../.  

 

Arbetslivsintroduktionen är frivillig. Väljer man som deltagare att inte gå med i programmet så får 

man för det första inga pengar och för det andra så förlorar deltagaren sin sjukdomsgrundande 

inkomst, SGI, berättar Maria. När de tre månaderna är avslutade och personen vill söka ny 

sjukersättning så har hon ingen SGI och då kan hon heller inte få någon sjukpenning menar Maria. 

”Det är frivilligt men …” inflikar hon.       

4.3.4 Samhällspolitiskt perspektiv 

Maria tror att det handlar om pengar när det gäller upprättandet av Arbetslivsintroduktion. Hon 

säger att det handlar om att ”frisera” siffrorna. Hon poängterar också att det finns väldigt mycket 

resurser i detta [både när det gäller pengar och personal] och att regeringen verkligen har satsat hårt 

på att försöka få ut dessa människor i arbete. Hon säger vidare att det inte är bra för samhället att ha 

så många sjukskrivna människor. Maria tror att introduktionsprogrammet kommer att vara kvar 

även om det eventuellt skulle bli ett regeringsskifte i höst (2010) men kanske i en annan anda. Hon 

anser att det inte är så lätt att riva upp ett sådant beslut. Det handlar om så stora förändringar och 

omstruktureringar menar Maria.      

 

Programmet är under utveckling och vissa saker har dom [politikerna] inte tänkt färdigt på vissa 
regler. Sen när dom väl kommer dit så tänker dom, jaha, är det så, då får vi ändra /…/. 

 

Maria menar vidare att det finns en positiv poäng i att starta Arbetslivsintroduktion då det finns 

människor som varit sjukskrivna fruktansvärt länge utan att ha fått någon hjälp alls. Människor i 

passivitet är aldrig bra menar hon. Maria fortsätter med att säga att genom programmet kan de 

pröva en persons arbetsförmåga och rätten till sjukpenning på ett utförligt sätt och på så vis kunna 

påvisa detta för Försäkringskassan som fortfarande fattar besluten om en person är berättigad eller 

inte till sjukpenning. Det ligger mycket ekonomi och politik bakom ett sådant här uppdrag tror 

Maria.    

4.3.5 Massmedia 

Maria tycker att mediabilden stämmer dåligt och att den således skrämmer upp de människor som 

berörs av programmet:  

 

Det är väldigt synd att det har blivit en sån bild av den, det var ju den bilden jag hade när jag kom i 

detta. Men så fick jag erfara att det är inte alls så det går till. /…/ Det är många nu som jag har 

mött som har den här skeva bilden… Och alla taggarna utåt. Men sen när man väl förstår hur det 

går till och vad det går ut på så har dom liksom [sagt] Jaha var det SÅ det var. Det var ju inte så 
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farligt. /…/ Det är ingen som står med en pistol och säger nu jäklar så skriver du på papperet, så är 

det inte.    

 

Maria anser att det är väldigt synd att det har blivit en sådan mediabild, då den förskräcker folk i 

onödan. ”Jahapp, ska jag söka jobb här på heltid, det är ungefär det dom har trott.” De allra flesta 

deltagare har blivit lugna efter att handläggarna har förklarat vad det är som ska ske i programmet.  

 

4.4 Resultatsammanfattning  

Bengt funderar en stund på vägledning och säger att det är svårt med vägledning de tre första 

månaderna då flera av deltagarna inte är redo. Det handlar först om att skapa tillit menar han. Maria 

säger att vägledning har betydelse för deltagarna och att hon försöker väcka tanken och så ett frö 

hos sina deltagare. Alla tre respondenter nämner att Arbetslivsintroduktion köper externa aktörer 

som hjälper till med vägledningen. Två projekt som programmet använder sig av är Aura-projektet 

som Arbetslivsresurs är huvudman för och Naturkraft-projektet som använder naturen som 

inspiration till rehabilitering. Håkan begrundar begreppet vägledning och menar att de har kort tid 

på sig att vägleda dessa människor. Hur mycket vägledning har deltagarna tagit till sig när de bara 

har hunnit träffa sin handläggare en eller två gånger? undrar Håkan.                   

Håkan menar vidare att tidsaspekten är emot de arbetsförmedlare som arbetar med människorna 

som är på väg att bli utförsäkrade. Han menar att allt inte har fallit på plats än när det gäller 

Arbetslivsintroduktionsprogrammet. Bengt säger att Arbetsförmedlingen jobbar mot arbete medan 

Arbetslivsintroduktion arbetar mot ”pre-arbete”, där målsättningen är att förbereda deltagarna för de 

övriga programmen på Arbetsförmedlingen.  

Vidare menar Bengt att det är viktigt att förstå skillnaden på arbetsmarknadspolitik och 

socialpolitik. Inom Arbetslivsintroduktion handlar det inte om att matcha arbetslösa människor mot 

lediga arbeten, utan om att ta hand om personerna som kommer från sjukförsäkringen och hjälpa 

dem att hitta olika vägar till ett fungerande liv. ”Jag tror att sjukförsäkringen måste bli mer rättvis, 

se över den så att det inte blir ett skvalpande i ett system” säger Bengt. Han nämner också att 

Försäkringskassan inte ser med samma ”ögon” när det gäller arbetsmarknaden. Maria är inne på 

samma tankar som Bengt och anser att det inte är bra att ha så många sjukskrivna människor i 

samhället och att poängen med Arbetslivsintroduktion är att ta hand om de människor som varit 

sjukskrivna länge utan att få någon egentlig hjälp. Håkan inflikar också att arbetslivsinriktad 

rehabilitering är ett prioriterat område just nu, med mycket stora ekonomiska resurser. Men som så 

mycket annat så är även detta område konjunkturkänsligt säger han. Mycket resurser idag behöver 

inte betyda mycket resurser i morgon menar Håkan. Han delar Bengts åsikt om att 

Försäkringskassan har ”misslyckats” med sitt uppdrag och ansvaret nu har gått över till 

Arbetsförmedlingen. Om det blir bättre återstår att se säger han.   
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Att mediabilden till största delen varit negativ är samtliga tre respondenter överens om. Bengt 

menar att många åsikter grundar sig på okunskap, Maria tycker att bilden är skev och att den således 

skrämmer upp de människor den berör. ”Det är ingen som står med en pistol och säger att nu jäklar 

så skriver du på papperet så är det inte.”  Massmedia tar ofta upp de svåra fallen, de som fortfarande 

är för sjuka säger Håkan. Den positiva aspekten av programmet nämns sällan eller aldrig i media.  

 

 

 

4.5 Annika – deltagare 

4.5.1 Bakgrund 

När Annika beskriver sin bakgrund ser man snabbt ett mönster skapat av dysfunktionella relationer 

från uppväxttiden. Hon benämner barndomen som hård, svår och kärlekslös med en konstant känsla 

av att inte passa in, ett utanförskap. Vi frågar om hon orkar berätta: 

 

Ja, det gör jag faktiskt idag och jag tycker inte att … det ger mig nästan mer styrka att man får. 

Många tycker att det är vidrigt och väldigt arbetsamt men jag tror ändå på det här att kunna få 

haspla ur sig det hära. Varje gång så blir det lättare nästan. Min sjukskrivning är sedan tolv år 

tillbaka och min ålder idag då är ju 58. Jag började min bana i arbetet som ung och har nu, är nu av 

den … att man har fått lärt sig att anpassa sig och jobbat som en stolle. Och då fanns det ju inget 

skyddsnät på samma sätt som det gör idag. Barndomen har varit hård och svår … (ledsen). 

 

Annika började arbeta inom sjukvården vid ung ålder och hennes roll där blev den glada och 

glättiga personen, men under ytan dolde sig tragiska händelser. Hon råkade tidigt ut för sexuella 

övergrepp inom familjen något som kom att påverka henne för resten av livet, främst 

relationsmässigt. Annika fortsatte sin yrkesbana inom barnomsorgen efter att ha utbildat sig till 

förskolelärare. Hon arbetade då i ett invandrartätt område och upplevde arbetet som mentalt 

påfrestande. När Annika sedan flyttade till en annan ort för kärlekens skull och fick ett nytt jobb 

trivdes hon inte alls i den överklassmiljön hon hamnade i. Hon sökte således en tjänst som 

flyktingsamordnare, fick jobbet och därmed ett stort ansvar:  

 

Jag känner ju ganska direkt att det här kan inte jag klara av. Jag kan samtidigt inte gå och be om 

hjälp heller, så har det ju alltid varit, jag har ju bara gjort men jag tror inte jag ska klara det. Men 

sen går det ganska rätt utför, jag klarar av en termin så att sen börjar mina depressioner. Jag var 

sjukskriven en kort tid, det var min första. Det var då det började men jag fick ju komma tillbaka 
till mitt gamla arbete för de tyckte att det var ju toppen. Men jag kände ju att, som tur är, så hade 

jag ju inte blivit degraderad. Men då känner jag att jag kom krypande med svansen mellan benen.  

 

Trots att Annikas gamla arbetsplats gladeligen tog emot henne så bar hon på en känsla av skam men 

också viss tacksamhet vilket gjorde att hon arbetade ännu hårdare för att visa att hon klarade av 
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jobbet. Men inombords faller hon sönder; ”Jag har samtidigt den här styrkan, jag ger banne mig inte 

upp men jag känner ju att va fasiken, jag är ju precis färdig.” 

Ingen märker hur Annika mår eftersom hon håller skenet uppe och omgivningen tror att hon trivs på 

arbetet och att hon mår bra. Chefen erbjuder henne en högre tjänst vilket ställer till bekymmer för 

någon som har svårt att sätta gränser för sitt egna välmående: 

 

Då blir det såhär att jag så småningom blir arbetsplatsansvarig på mitt gamla jobb. De vill ha mig 

kvar och min chef vill ha mig kvar, de ser väl en potential men jag har det jättesvårt. Jag blir halva 

arbetsplatsansvarig, halva är jag i barngrupp. Jag jobbar som en jävel. Det blir verkligen inte 

bättre. /…/ Jag går in och har ett personalmöte, sen… bryter jag bara ihop alltså. Men inte så pass 
att jag… jag kan ju inte… kapitulera helt utan jag har ju en viss värdighet kvar. Så tycker jag ju 

själv då, nä, jag kan inte slappna av helt. /…/ 

 

Det går så långt att Annika till slut blir inlagd på psyket men inte ens där kan hon inse eller ta till sig 

att hon faktiskt är utmattad. Detta blir början till en lång sjukskrivning: 

 

Till och med alltså när jag blir inlagd på psyket nu då så kan jag ju inte koppla av eller ge mig hän 

till nånting utan jag försöker ju hela tiden ta mig upp och det blir till och med så att dom får lägga 

mig på enskild sal för att jag är ju uppe och i farten och hjälper andra som jag tycker har det ännu 
värre. Och jag kan inte tillstå att jag är sjuk. Och sen har jag haft jättesvårt att komma tillbaka.  

 

Annikas barndom kom till slut ikapp henne och hela hennes tillvaro rasade. Hon har haft mycket 

svårt att acceptera sin utmattningsdepression och sina stressrelaterade problem. Följderna av hennes 

problem har också lett till att Annika har haft det mödosamt att komma tillbaka till 

arbetsmarknaden. Hon säger att det är besvärligt med koncentrationen och att stressen är påfallande.      

 

4.5.2 Vägledning  

På frågan om Annika har fått någon vägledning på programmet svarar hon: 

 

Det är ju lite luddigt hela tiden. Jag kan ju faktiskt känna av det här luddiga… hon [handläggaren] 

vet ju inte vem jag är, hon vet ju inget om min bakgrund. Hon ber att få ut papper från min 

sjukskrivning av läkare men mer vet ju inte hon. Skulle hon fråga mig, som nu, skulle jag väl säga, 

jag är ju verbal och det vet jag ju. Jag ser ju tämligen frisk ut och jag har ibland lite lärt mig såhär 

att folk undrar och fått känslan av att behöva försvara sitt tillstånd. 

 

Annika gav inget direkt svar på vår fråga men började prata om Aura-projektet som hon påbörjat 

inom programmet: 
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Ja, vi var cirka tio stycken, åtta – tio kan jag säga. Vi kommer gå intakt i tolv veckor. /…/ Det är ju 

ändå människor som har en viss sårbarhet som inte orkar med och kanske faller ifrån …/.../ De 

kommer ju att erbjuda en form av olika aktiviteter där man t.ex. får lära sig att skriva ett CV och 

där man pratar om dagsaktuella saker och genast där känner jag att men det här behöver jag ju inte 

riktigt. Jag känner att det inte rör mig så mycket. Jag tycker att jag känner mig ganska påklädd i 

det. 

 

Vi frågade vad hon skulle önska sig istället:  

 

Kurs i stresshantering … Jag vet faktiskt inte om möjligheten till vägledning finns … där är det 

kanske samtal som X [handläggaren] har. Det är lite grå sky här. Man vet inte riktigt vart man tar 

vägen med människor här och programmet man skapat. /…/ Jag har ju svårt att ställa krav och det 

kan jag ju tycka är riktigt läskigt. Jag tycker det är genant och riktigt pinsamt när folk gastar om 
vad man har rätt till, det tycker jag.  

 

Det som kommer att krävas av Annikas deltagande i Aura-projektet är att hon ska delta åtta timmar 

i veckan, fyra timmar individuellt och fyra timmar i grupp. Här ingår samtal med en extern 

konsulent inom projektet. Vi frågade Annika om terapi skulle vara en del av hennes 

arbetslivsrehabilitering, med tanke på hennes bakgrund. Hon svarade att det är av vikt att få en ökad 

förståelse om sig själv och att det gäller att sätta gränser vilket Annika har svårt för att göra. Hon 

tror också att vägledning i syftet att få stöd, hjälp och möjligheter till att kunna återgå till ett arbete 

är bra. Hon poängterar att hon behöver hjälp av någon [vägledare] som hjälper henne att hamna rätt 

[i arbetslivet]. Annika inflikar att det inte alls är dumt med grundtanken att man ska få möjlighet att 

prova på nya yrken [inom Aura-projektet]. Det handlar om att nyttiggöra människans 

förutsättningar och möjligheter på bästa sätt menar Annika:    

 

Man får ju en viss rädsla emot det här som jag har hamnat i, det här vård och omsorgen som jag 

absolut har fått mer än nog av men sen ändå är jag intresserad av människan som så och skulle 

kunna kanske rädda nån själ genom min egen erfarenhet och det jag varit med om. Så har jag tänkt 
att t.ex. gå ut och tala med unga tjejer om vad som kan hända och inträffa eller, ja vad som… nån 

som kanske vill träffa mig och vill berätta nånting och jag kanske kan hjälpa den. Jag är ju inte 

rädd heller för att möta sorg och elände. Jag får ju bearbeta min egen situation och det gör man ju 

på det sättet, att man städar ut.  

 

Det Annika talar om är att nyttiggöra människans förutsättningar och möjligheter på bästa sätt. Hon 

säger att hon inte är rädd för att möta sorg och elände. På det här sättet har Annika möjligheter att 

bearbeta sin egen situation. ”Man städar ut.”  

 

4.5.3 Upplevelser 

Annika har nyligen blivit utförsäkrad och precis påbörjat sitt deltagande i Arbetslivsintroduktion 

och vi frågar om hon kan dela med sig av sin uppfattning om programmet: 
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Ja, det ska jag göra. Nu har ju inte jag nån större erfarenhet av just de här … den här delen som jag 

ska få ta del av [Aura-projektet]. Jag har träffat handläggaren på Arbetsförmedlingen ett par 

gånger och vad jag förstår nu så har jag varit på en introduktionsträff där vi nu kommer att träffas 

en grupp två gånger i veckan. Eller rättare sagt, man har individuella möten en gång i veckan och 

så är man i grupp en dag i veckan. Det är under fyra timmar per gång. Och så kommer det att vara 

i 12 veckor. Så att vi träffades i gruppen och jag var ju med där och mer än så vet jag faktiskt inte. 

Det är inbjudna konsulter [Arbetslivsresurs] som tar hand om och tar över det här. /…/  

 

Annika upplever en viss förvirring och vet egentligen inte riktigt hur den närmsta framtiden ser ut. 

Hon är inte heller säker på syftet och målet med det projekt hon ska delta i och uttrycker en viss 

otrygghet i sin situation eftersom det är så många olika människor som hon ska ha kontakt med: 

 

Jag har ju varit i Försäkringskassans regim i många år och nu plötsligt är jag överlämnad till X. 

Alltså det gäller ju att vara någorlunda i balans får jag ju säga därför jag kan ju tänka mig nån 

annan stackare som tycker att det här är jobbigt för det är ju en väldig massa kontakter man får ta. 
/…/ Många vill ha kontakt med mig men jag känner att jag inte klarar av det men anpassningsbar 

som jag är tänker jag att jag gör det bästa av situationen. 

 

Hon beskriver omställningen som inte helt oproblematisk ”det är lite grå sky här. Man vet inte 

riktigt vart man tar vägen med människor här och programmet man skapat.” Annika har också en 

åsikt om att vara utförsäkrad och hon är besviken på det svenska välfärdssystemet: 
 

Det här försäkringssystemet som vi byggt upp i våran välfärd en gång den ska inte kunna innebära 

att jag blir utkastad. Det kan jag ju känna är förfärligt. Jag har valt att bearbeta detta men många 

blir ju förfärade, ja, man kanske inte kan arbeta igenom sig det här utan känner sig kränkta, 

berövade, att man använder medel på fel sätt alltså. 

 

Annika nämner också den bild media har målat upp kring den nya sjukförsäkringsreformen och 

menar att den många gånger presenteras felaktigt. Däremot uttrycker hon, till skillnad från övriga 

deltagande respondenter, inget missnöje över hanteringen av hennes fall eller det bemötande hon 

fått från de olika instanserna: 

 

Jag kan ju själv tycka att det låter förfärlig banalt och många gånger dumt i media, ungefär det här 

att folk gapar efter pengar utan att vilja göra nånting men det ligger ju saker bakom. Och i nutid är 

det ju en förfälig otrygghet. /…/ Men jag måste ju säga att jag i mina möten med människor, ja, 

jag kan inte säga att jag har blivit dåligt behandlad. Sen kan det ju kanske vara såhär att hur lätt 

som helst skulle jag kunna känna att nån människa som har haft den här åsikten att ”du din jävla 

latmask” inte sagt det direkt, att man har fått känningar av att inte bli trodd. /…/ Jag har inte känt 

nån oro, min försäkringsman har följt med mig, lämnat över, varit med mig på mina samtal med 

min arbetsgivare. Hon har alltid varit med. Hon har inte sagt mycket men jag har alltid känt hennes 

stöd. Hon var med mig nu när jag lämnades över till Arbetsförmedlingen. Jag är ju väldigt ängslig, 
jag vet ju att jag fixar det här men det kostar ju väldigt mycket att fixa det här men min 

handläggare har sagt att ”ta det lugnt, det är ju inte meningen av vi ska sänka dig”. 
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Hon återgår till den bild media ger och menar att den har en negativ påverkan på de utförsäkrade 

och skapar en tråkig attityd till programmet som Annika själv väljer att se som en möjlighet:  

 

Jag känner ju också att jag kan ju välja att se det här [programmet] som en riktigt positiv sak för 

mig, alltså som har hamnat så förbaskat tokigt i hela mitt liv. Så för mig är det ju en möjlighet. Sen 

är det ju det här med media då att det låter väldigt negativt och människor tycker att det här är ju 

pest och pina och ”Men gud ska du börja på det där programmet nu och vad ska du göra?” men jag 

vet ju inte. Sen är ju vi människor såhär att vi kan ju inte vara för positiva utan vi har ju alltid ett 

höjt ögonbryn. /…/ Jag kan ju själv tycka att det låter förfärlig banalt och många gånger dumt i 

media, ungefär det här att folk gapar efter pengar utan att vilja göra nånting men det ligger ju saker 

bakom.  

 

Annika har också en åsikt om att vi människor inte kan vara för positiva utan att individen alltid har 

ett höjt ögonbryn. Träffar man en negativ människa, så finns risken att individen blir osäker själv, 

”Nämen det kanske är såhär.” Hon säger att det finns en viss nyfikenhet på vad programmet kan 

erbjuda och att ingenting kan bli ”jävligare, det kan bara bli bättre.” 

 

4.5.4 Framtiden 

Annika har ett hopp om att någon gång i livet få ta hand om sig själv igen men också om att få 

komma tillbaks till arbetslivet. Men hon har också en oro, ”allting känns ju så tungt tycker jag för 

man ska ju ha så mycket utbildningar … på papper.” Hon har en önskan om att kunna få möjlighet 

att använda sin egen erfarenhet av sjukskrivning för att på ett pedagogiskt sätt hjälpa andra: 

 

Just nu behöver jag ju väldigt mycket [hjälp] själv. Jag tror att man behöver ha en styrka i sig att 

kunna hjälpa andra. Jag skulle ju säkert kunna hjälpa andra men, jag skulle gå under fortare än 

kvickt, innan jag kommer få lära mig det här.  

 

Annika är dock hoppfull om att kunna få hjälpa andra med sina egna erfarenheter, som en god 

medmänniska, och att kunna få tjäna pengar på det.  

 

 

 

4.6 Karin - deltagare 
4.6.1 Bakgrund 

Karin är 54 år och lider av en ärftlig, och dödlig, njursjukdom som upptäcktes 1994. Det är en 

sjukdom som sakteliga slår ut njurarnas funktion och under tiden tar sig uttryck i form av extrem 

trötthet, högt blodtryck och hög infektionskänslighet. Karin är en serviceinriktad driftig kvinna med 

yrkesbakgrund inom omsorgen för såväl barn och ungdomar som äldre. Hon är utbildad 

specialpedagog men arbetade innan sjukskrivningen som butikskonsulent. Karin har varit 

sjukskriven sedan början av år 2000 och har under den tiden gått igenom mångårig dialys och en 

njurtransplantation med komplikationen diskbråck som följd. 
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4.6.2 Vägledning 

Ovan nämna upplevelser till trots gick Karin på det möte hon blev kallad till på Arbetsförmedlingen 

och upplevde för första gången på länge att hon blev sedd och lyssnad till. Hon ändrade uppfattning 

och beskriver vilken bra handläggare hon fick på Af-rehab. Karin menar att hon fått vägledning i de 

enskilda samtal som hon haft med sin handläggare: 

 

Enskilda samtal är jättebra. Jag hade supertur som träffade speciella och kompetenta människor. 

Jag är supernöjd. /…/ Det enda som jag har kunnat sakna det är att jag hade velat haft lite tätare 

kontakt och lite kontinuitet och att jag  vet att jag kanske varannan vecka eller kanske var tredje 

skulle träffa henne. Nu har det blitt lite såhär att vi har bestämt från gång till gång. 

 

Vi undrar på vilket sätt vägledningen har påverkat henne och hon berättar att bara det att få prata 

och bli lyssnad till har gjort skillnad: 

 

Den [vägledningen] har påverkat mig positivt. Den [vägledningen] har gett mig en extra skjuts och 

extra energi till att hitta egna lösningar helt enkelt. /…/ Jag tycker om att prata mycket om vad jag 

kan och jag kan ju det här med barn /…/ då har dom lyckats vända det till att jag ska tänka på nåt 

annat som jag kanske kan eller nåt som jag skulle kunna tänka mig vilja kunna. Så det har vart 

väldigt positivt. Jag har lärt mig att tänka utanför min lilla ram där, outside the box. 

 

Efter år inom skola- och barnomsorg har Karin ändrat uppfattning om begreppet vägledning: 

 

/…/ Vägledning inom barn och skola är ju ett sånt fastlagt begrepp så alla vet vad det är men att en 

vuxen vägleder en annan vuxen till en fortsatt karriär eller så, är inte lika vanligt, men lika viktigt. 

 

Vi frågar därför om hon upplevt några personliga förändringar genom vägledningen: 

 

Jaa, det tycker jag faktiskt, även om det smärtar mig att säga det för jag tyckte att jag var 

överlägset perfekt redan innan [skrattar]. Jag har vart väldigt öppensinnad förut men inte när det 

gällde mig själv. Jag har haft väldigt lätt att acceptera andra människor som dom är men jag har 

vart väldigt sträng mot mig själv och om hur man över huvud taget ska kunna vara en god 

människa. Det där har jag släppt på lite nu. /…/ Jag kan tillåta mig att tycka och tänka lite 

annorlunda. Det behöver inte vara lika ordentligt, jag har sänkt garden.  

 

Karin har uttryckt sig positivt när det gäller vägledning. Hon anser att hon fått hjälp att lära känna 

sig själv bättre med hjälp av de samtal hon har fått av sin handledare, trots att hon själv tyckt att hon 

varit öppensinnad, fast då när det gäller andra människor och inte sig själv.    
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4.6.3 Upplevelser 

Karin upplever att hon har fått ett dåligt bemötande av Försäkringskassan under hela 

utskrivningsprocessen. Hon beskriver att hon blev både rädd och orolig när någon ringde därifrån 

första gången för att tala om för henne att hon skulle skrivas ut. När hon berättade att hon 

fortfarande var sjuk och att hon dessutom hade blivit beviljad sjukpenning ytterligare ett år till fick 

hon följande till svar: 

 

Nä, men sånna som du ska ut ur systemet, ni ska ut! /…/ Försäkringskassans första kontakt med 

mig angående det här var under all kritik, under all kritik. Dom har ingen aning, det är bara normer 

men dom har ingen aning om vad dom pratar om. 

 

Karin är märkbart upprörd över de upplevelser hon har av personal på Försäkringskassan och det 

har påverkat henne under en längre tid: 

 

Eftersom jag är så noga själv med hur jag bemöter andra människor och har vart i mitt jobb och så 

tycker jag att det bemötandet som var från Försäkringskassan var så jädra kasst rent ut sagt. Jag 

blev ledsen så fort jag hörde att det var dom. /…/ Man är lite känslig också när man precis… jag 

fick ett helt nytt liv då va liksom och så ringer han och säger att sånna som du ska faktiskt ut ur 

systemet. Jag tyckte att det var elakt sagt för jag hade ju precis överlevt tyckte jag./…/ Jag måste 

erkänna att jag väldigt negativt inställd, jag var otroligt negativt inställd. Jag var en riktig 

tagg…/…/ 

 

Detta bemötande gjorde att Karin hade en attityd när hon väl bestämde sig för att delta i 

Arbetslivsintroduktion. Det var nämligen ingen självklarhet för henne, det dåliga bemötandet med 

”hot” om förlorad ersättning gjorde att hennes inställning till myndigheter blev avig. Men vid första 

mötet med handläggaren ändrade Karin uppfattning. Hon blev bemött på ett respektfullt sätt och 

handläggaren tydliggjorde att de tillsammans ska bestämma hur Karins tid i programmet ska se ut. 

”I sista änden bestämmer du vad du vill göra. ”Sen kunde jag ta till mig allt dom sa men hade inte 

hon sagt det så hade jag ju vart i en blockad.” När det gäller mediabilden påverkades Karin men har 

ändrat uppfattning efter att hon börjat på Arbetslivsintroduktion. ”Allt skriverier jag har läst om det 

här har kommit på skamvrån. Det är ingenting jag sådär har läst innan som jag har upplevt. Jag har 

bara upplevt bra saker.” 

 

4.6.4 Framtiden 

Framtidsutsikterna skrämmer inte Karin. Hon låter stark och säker, ”jag vill ju ut, jag är inte svår att 

samarbeta med för jag vill ju ut. Jag har jättemycket kvar att ge. Det gäller bara att hitta rätt väg och 

i den takten jag har.” Vi frågar också om det finns något hon saknar inom de insatser hon erbjudits 

och förutom en kontinuitet i samtalen med handläggare har hon följande tankar: 
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Vad ja skulle vilja haft lite mer av i det här första skedet, som jag inte vet om jag hade varit 

mottaglig för om jag fått den men som jag känner nu’rå när jag kommit såhär långt, är konkreta 

förslag. Att de kanske redan hade haft lite större förankring på arbetsplatserna.  

 

Karin anser att hon den första tiden på programmet inte var mottaglig för att ta till sig och lyssna på 

handläggaren om vilka insatser som programmet erbjuder. Allt eftersom handläggaren lugnat henne 

har Karin också blivit mer tillgänglig att ta till sig informationen. Det hon saknar i programmet är 

fler ”konkreta förslag.” Hon menar att det borde finnas fler färdiga praktikplatser på olika företag, 

en större förankring.   

 

4.7 Sara - deltagare 

4.7.1 Bakgrund 

Sara är 46 år gammal, har tre barn med tre olika män och har varit gift fyra gånger. Sjuk har Sara 

varit sedan åtminstone tio år tillbaka. Hon lider av fibromyalgi, posttraumatiska syndrom 

(utbrändhet) och har även B12 brist som gör att hon kontinuerligt får ta sprutor för detta. Hennes 

ena dotter har sedan födseln svår diabetes, astma och flera allergier som gör att Sara får vara uppe 

på nätterna och vaka över henne. Hennes sjukdom har sakteliga smugit sig på mer eller mindre 

p.g.a. att Sara har ett förflutet som har varit jobbigt. Sara arbetade tidigare som ekonomiassistent på 

heltid. Idag arbetar hon tolv timmar per vecka som ekonomiassistent på ett försäkringsbolag och 

känner att gränsen snart är nådd för hur mycket hon orkar arbeta.  

 

4.7.2 Vägledning 

När vi kommer in på ämnet vägledning och Sara får frågan om hon har fått någon sådan på 

Arbetslivsintroduktionsprogrammet svarar hon: 

 

Jo men lite granna det här att få hjälp att sortera tankarna. Eh … de e ju mycket tankar och 

funderingar man har när man är sjuk. Jag har ju pratat med min handläggare men vägledning vet 

jag inte … om jag kan kalla det utan dom [handläggarna] är väl bara ute efter att kolla hur mycket 

jag orkar att jobba.  Inte någon vägledning om något annat.  

 

På frågan om Sara skulle vilja ha vägledning så nämner hon: 

 

Jag vet inte ... jag har liksom varit sjuk så länge så liksom … man vill ju egentligen bara vara frisk. 

Man vill ju göra som alla andra, att gå till jobbet klockan 8 och komma hem klockan 17. /…/ Nu 

när jag har ett arbete … vägledning vet jag inte utan det man är rädd för är att man inte ska klara 

av det [att jobba mer].  



51   

 

Saras tolv veckor på Arbetslivsintroduktion är färdiga och hon har påbörjat en ny tre månaders 

period där hon fortsätter att pröva hennes arbetsförmåga och hennes utredning fortsätter således.   

Det Sara tycker är positivt är ändå att det är bra att det finns hjälp att få när det gäller att ta det 

första steget tillbaka till arbetslivet och avslutar med att säga att det är alltför många som är för 

sjuka för att kunna arbeta.  

 

4.7.3 Upplevelser 

Sara blev bättre under en period och började arbetsträna på sin gamla arbetsplats som 

ekonomiassistent: 

 

I och med att jag har den sjukdomen som jag har då … utbrändheten och det här så behöver man 

komma tillbaka till samma arbetsuppgifter som man vet att man klarar av och det ville dom 

[arbetsgivaren] inte låta mig göra. Jag skulle börja tidigt på morgonen och dom gjorde allt för att 

jag inte skulle komma tillbaka, vilket jag inte gjorde heller. Det blev för mycket psykiskt. /…/ Att 

komma tillbaka till arbetslivet när man har varit sjukskriven så länge är inte lätt. 

 

Där Sara nu arbetar som ekonomiassistent, blev hennes räddning då hon blev tillfrågad om den 

tjänsten under tiden hon var sjukskriven. Sara beskriver det som att ”äntligen få komma ut ur 

bubblan som man går i när man går hemma och är arbetslös och känner sig värdelös som 

människa.” Sara upplever det som att samhället och alla instanser har stött bort henne och att det 

inte finns någon arbetsmarknad för henne. Sara fick meddelandet om att hon skulle bli utförsäkrad i 

januari 2010 per brev. Hon tog inte till sig beskedet då hon höll på med en överklagan till 

kammarrätten angående hennes sjukersättning. Där fick hon avslag. Efter att ha haft ett möte med 

Försäkringskassan och en handläggare på Arbetsförmedlingen så påbörjade Sara programmet på 

Arbetslivsintroduktion i februari 2010. Hon har mycket stöttning från hennes man som ofta är med 

på olika möten då Sara är för trött för att läsa papper då hon lider av koncentrationssvårigheter. På 

Arbetslivsintroduktion har hon träffat sin kvinnliga handläggare som har varit med Sara ute på 

hennes arbetsplats. En arbetsterapeut är också inkopplad i hennes fall. ”Det som händer i det här 

programmet är att jag har ju redan ett arbete och jag fick en lönebidragstjänst då så att vi trappar 

upp arbetstiden successivt hur mycket jag orkar då.”    

Vi frågar Sara hur hennes bemötande har varit när det gäller de olika instanserna Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen samt hälso- och sjukvården: 

 

Min läkare har verkligen stöttat mig. Hon har sagt till mig att jag har rätt att må dåligt. Hon vill 

verkligen utreda mig. /…/ Försäkringskassan har definitivt inte varit rolig att ha med att göra. Dom 

är hemska. Dom tycker att ... jag har ju alltså varit sjuk i tio år men ändå så tror dom att jag ska 

kunna komma tillbaka till ett arbetsliv fullt arbetsför anser dom. /…/ Dom skiter i det rent ut sagt. 

Kan dom lämna över till socialen så gör dom gärna det.  
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Sara berättar om hur hon blivit behandlad under tiden som hon överklagade till kammarrätten och 

hur beslutsfattarna som nekade henne lönebidrag på 50 procent hade sagt till Saras handläggare på 

Försäkringskassan; att i det här jobbet måste man lämna hjärtat hemma. ”Och då jobbar man med 

människor, sjuka människor, då ska man lämna hjärtat hemma … Det var det värsta jag har hört. 

Det kändes.” 

Saras uppfattning såhär långt är att Arbetslivsintroduktionsprogrammet kanske kan föra något 

positivt med sig. Däremot har hon en åsikt om att det borde bli mer individualiserat eftersom 

människor har så olika sjukdomsbakgrund:  

 

Det satt ju en del människor på det här introduktionsmötet som väntade på en operationstid. Då 

känner man att de kommer ju bli utförsäkrade i alla fall och då väntar dom på en operationstid då 

är dom helt fel ute [beslutsfattarna]. Dom borde ta mer hänsyn till bedömningen när det gäller 

rätten till sjukpenning.    

 

Sara säger med eftertryck att Försäkringskassan raseras människors liv. Hon säger att hon är helt 

opolitiskt intresserad men hävdar att instanserna borde gå utanför sina regler och paragrafer och se 

personen som ett subjekt och inte som ett objekt. Hon tycker att människor blir illa behandlade av 

det system som råder idag.  

 

4.7.4 Framtiden 

När det blir tal om framtiden och på hur Saras drömscenario ser ut säger hon: ”Ja … att jag ska 

kunna klara av att arbeta kanske 50 procent då och att det löser sig med de andra 50 procenten. Jag 

vet ju att frisk det kommer jag aldrig att bli, det är liksom så.” Sara berättar att hon i somras fick 

kortisonsprutor mot sin fibromyalgi och att det var en fruktansvärd befrielse rent kroppsligt att bli 

kvitt värken. Men kortisonet har bieffekter och när kortisonbehandlingen slutade att verka så förstod 

Sara vilken värk hon egentligen har. Sara vägrar ändå att ge upp i första taget. När det gäller 

Arbetslivsintroduktionsprogrammet så säger Sara att det förmodligen kommer att bli en stor börda 

för Arbetsförmedlingen att utreda alla fall. Hon tror inte att det i framtiden kommer att gagna 

samhället, mer än eventuellt de som återvänder till Försäkringskassan men inte de övriga 

personerna som får stanna kvar i programmet.   

 

4.8 Resultatsammanfattning  

Annika beskriver omställningen från att vara hemma till att bli utförsäkrad och påbörja 

Arbetslivsintroduktionsprogrammet som inte helt oproblematisk. Hon säger att det är många som 

vill ha kontakt med henne och att hon själv tycker att hon inte klarar av allting, men inflikar att hon 

är anpassningsbar och försöker göra sitt bästa. Programmet känns enligt Annika ”luddigt” mest hela 
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tiden. Hon menar att handläggaren inte vet vem hon egentligen är förutom de sjukskrivningspapper 

som finns om henne. Annika är ängslig men handläggaren säger att hon ska ta det lugnt och att det 

inte finns någon avsikt att ”sänka” henne. Det finns ändå en viss nyfikenhet och positivitet på vad 

det här programmet kan erbjuda och att ingenting kan bli sämre, det kan bara bli bättre ler Annika. 

Vägledning finns inte så mycket på programmet men i Aura-projektet kan man få samtal med 

konsulenter säger Annika.  

Karin menar att hon har fått vägledning i de enskilda samtal som hon haft med sin handläggare och 

tycker att dessa samtal är jättebra. Hon har haft turen att få träffa en speciell och kompetent 

handläggare. Den vägledningen de har haft tillsammans har påverkat Karin positivt och gett henne 

en extra skjuts och energi till att hitta egna lösningar. Däremot saknar hon en förankring mellan 

Arbetslivsintroduktion och arbetsplasterna och hade gärna sett praktik som en del av programmet. 

Sara tror att det kommer att bli en stor börda för Arbetsförmedlingen att utreda alla fall. Hon tror 

inte att det i framtiden kommer att gagna samhället, mer än eventuellt de som återvänder till 

Försäkringskassan, inte de övriga personerna som får stanna kvar i programmet. Sara tycker inte att 

det funnits någon speciell vägledning att tala om i programmet. Hon nämner att det har handlat lite 

om att sortera tankarna med sin handläggare. Sara tycker mest att det handlar om att ta reda på hur 

mycket hon orkar jobba.   

Annika har känt ett stöd från sin handläggare på Försäkringskassan som varit med henne under flera 

samtal och även under överlämningen till Arbetsförmedlingen. Karin och Sara upplever dock att de 

har fått dåligt bemötande av Försäkringskassan under hela utskrivningsprocessen. Karin beskriver 

att hon blev både rädd och orolig när någon ringde därifrån första gången för att tala om för henne 

att hon skulle skrivas ut. När hon berättade att hon fortfarande var sjuk och att hon dessutom hade 

blivit beviljad sjukpenning ytterligare ett år till fick hon till svar att ”sådana som du ska ut ur 

systemet, ni ska ut”! Till Sara har de ordagrant sagt om sitt eget arbete ”i det här jobbet måste man 

lämna hjärtat hemma.” Ingen av de tre deltagarna har något negativt att säga om 

Arbetsförmedlingens handläggare. Annikas förhoppningar om framtiden är att hon någon gång i 

livet ska kunna ta hand om sig själv men att det ibland känns tungt då det behövs utbildningar och 

”papper” på allt. Framtiden skrämmer inte Karin. Hon vill helt klart ut i arbetslivet igen då hon 

anser att hon har mycket kvar att ge. Sara hoppas på att kunna orka med att arbeta 50 procent och få 

sjukersättning för övriga 50 procent.   
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5. Analys 

I detta kapitel presenteras de tolkningar som gjorts av studiens resultat med utgångspunkt 

från våra forskningsfrågor. Vi har i analysen sett förklaringar till intervjupersonernas 

upplevelser och erfarenheter i ljuset av den teoretiska referensram vi har studerat och som 

redovisas under kapitel två. Att göra en analys av vägledningens betydelse utifrån ett 

program som nästintill är nystartat har inte varit lätt. Vägledning betyder olika för alla 

människor och Peavy (1998) skriver att det finns över 400 olika hjälpmodeller när det gäller 

vägledning. När vi har pratat med våra respondenter så uttrycker de sig olika om vägledning.  

5.1 Vägledningens betydelse 

5.1.1 Vägledning ur deltagarperspektiv 

 

Vår tolkning är att vägledning är ett mångfasetterat begrepp som uppfattas olika från person till 

person. Därför har våra respondenter haft svårt att definiera vad vägledning är. De flesta av dem har 

dock uppvisat en känsla av vad vägledning betyder just för dem. Vägledning beskrivs alltså på 

många sätt. I Konstruktivistisk vägledning (1998) presenteras den som en process, i form av en 

dialog, som ger omsorg, hopp, uppmuntran och klarhet. Omsorg är motsatsen till likgiltighet och 

innebär en intensiv kommunikation där man både ger och tar. Just omsorg kan därför bli 

utgångspunkten till den nya livsstil som kan komma att krävas för att t.ex. kunna anpassa sig till nya 

arbetsmetoder och överleva i vårt föränderliga samhälle. Peavy (1998) menar också att vägledning 

är en individcentrerad problemlösningsmetod och en livsplaneringsmetod som bygger på 

förutsättningen att en individs liv oupphörligen kan utvecklas. Grunden till livsplanering är att 

människan tar med sig hela sitt liv till ett vägledningssamtal. Trots att personens tankar kretsar 

kring en speciell sak, som t.ex. en sjukdom, så finns också andra faktorer som spelar in (ekonomi, 

familj, arbete etc.). När vägledaren har utforskat en individs situation måste han eller hon således 

också ta hänsyn till helheten i livssituationen för att kunna vägleda vidare.     

Annika ger inget direkt svar på frågan om hon har fått någon vägledning inom programmet men 

säger att hon precis har påbörjat Aura-projektet där det kommer att finnas tillfälle till både 

gruppvägledning och enskilda samtal. Vid frågan om terapi skulle kunna vara en del av hennes 

arbetslivsrehabilitering svarar hon att vägledning i terapeutiskt syfte skulle vara bra hjälp för en 

återgång till ett arbete. Lindh (1988) beskriver studie- och yrkesvägledning utifrån en relation 

mellan terapi och pedagogik och menar att vägledning är en verksamhet mellan information och 

psykoterapi. Författaren ser på vägledning som aktiverande, klargörande och behovsstyrt. Utifrån 

dessa tankar kan vi se att vägledning har en väsentlig roll inom arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Annika poängterar ett behov av att ”få hjälp av någon [vägledare] för att hamna rätt” [i arbetslivet]. 

Med tanke på Annikas tunga bakgrundshistoria tror vi att professionell vägledning skulle kunna ha 

en hjälpande effekt. Peavy (1998) menar också att vägledning och terapi liknar varandra. Terapins 
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fackspråk handlar dock mer om människans sjukliga tillstånd. Individen definieras ofta som ”sjuk” 

inom terapin med t.ex. diagnoser som depression, stressyndrom, utbrändhet m.fl. Men inom 

vägledning väljer man att se människan bakom diagnoserna. Vägledning handlar således inte om 

behovet av att bli frisk utan inriktar sig på praktiska lösningar som t.ex. val som kan ha avgörande 

betydelse i människans liv. Vägledning och terapi liknar alltså varandra men skiljer sig tydligt åt i 

fråga om metoder och fackspråk. Vägledning fokuserar på normalt beteende och terapi på sjukligt 

beteende (ibid.).  

Hägg och Kuoppa (1997) har som åsikt att den avgörande skillnaden mellan terapi och vägledning 

är syftet och villkoren. Syftet för terapeuten är att bearbeta svåra känslor, tankar och att ge personen 

stöd att hantera dessa och finna sig själv i förhållande till andra människor i omgivningen. Det 

handlar om att hjälpa människor med stora personlighetsproblem. Vägledning däremot har inte det 

syftet och kan och får inte utge sig för att ha det heller. Däremot kan det gemensamma i dessa lika 

professioner vara teorin om människans utveckling, om relationer och kommunikation samt vissa 

metoder. Det är dock viktigt att poängtera att påföljden av professionella samtal mycket väl kan ha 

terapeutiska effekter eftersom de kan leda till problemlösning och utveckling för individen.      

Sara berättar att hon fått hjälp att sortera tankarna men är inte säker på om hon kan kalla det för 

vägledning. På frågan om hon skulle vilja ha vägledning så är hon inte säker. Hon menar att hon 

redan har ett arbete att gå till och att det mer handlar om en rädsla för att hon inte ska klara av att 

arbeta i den utsträckning myndigheterna vill. Sara ser ändå positivt på att det finns hjälp att få när 

det gäller att ta det första steget ut i arbetslivet. Här tänker vi att motiverande samtal kan komma till 

sin rätt. Motiverande samtal, (Motivational Interviewing, även förkortat MI), används som 

professionell samtalsmetod inom framförallt hälso- och sjukvården, socialtjänsten och olika 

rehabiliteringsverksamheter. MI handlar om att förändra. Målet är dock inte hur förändringen ska 

ske, utan om den ska ske och om varför eller varför inte (Barth & Näsholm 2006). Vägledaren utgår 

från personens egna tankar och uppfattningar och metoden bygger på människosynen att personen 

har förutsättningar att kunna fatta sina egna beslut. MI-samtalet är inriktat på att öka motivationen 

hos klienten gällande de val hon behöver göra för att komma vidare i sitt tänk och handlande.       

Saras mål är att kunna arbeta 50 procent och hon förstorar heller inte upp sina mål, de är realistiska 

för henne.  

Karin är positivt inställd till den vägledning hon fått inom programmet. Samtidigt uppfattar vi att 

hon är osäker på vad som egentligen är vägledning. ”Vägledning inom barn och skola är mer ett 

fastlagt begrepp än vägledning för vuxna till en fortsatt karriär.” Karin är en driftig person enligt 

henne själv och Peavy (1998) menar att om man vill åstadkomma en förändring i sina känslor, 

värderingar och i sin medvetenhet måste man delta aktivt i den processen vilket Karin gör i sina 

vägledningssamtal. Karin har en stark tro på sig själv och hon vill tillbaka till arbetslivet eftersom 

hon säger att hon har mycket kvar att ge. Hon är engagerad och kan därför påverka sin situation och 

göra den meningsfull trots sin njursjukdom.   

Vägledning kartlägger tänkbara vägar i det sociala landskapet. Kartläggningen handlar om 

alternativa vägar som kan föra individen fram till hennes mål. Konstruktivistisk vägledning betonar 
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”levnadsrummet” som är en metod som är känd inom konstruktivismen. Vägledning ger inspiration 

till att söka efter nya sammanhang och utvägar och man fokuserar på möjligheter istället för på 

anpassning. Information blir värdefull först när den blir förståelig för personen. Detta ger ofta en 

positiv feedback från deltagaren. Vägledning är en trygghetsskapande aktivitet som inger hopp och 

stöd, skapar klarhet och inviger till handling.  En god vägledare är inte likgiltig för de svårigheter 

som människan ställs inför. Vägledningsrelationen bör vara en frizon där personen har någon som 

lyssnar med respekt. Vägledning är en allians vars syfte är att lösa problem i en persons liv. Utifrån 

ett konstruktivistiskt synsätt är vägledaren och den sökande bundsförvanter, de samarbetar. 

Vägledaren arbetar inte med färdiga paketlösningar utan lyssnar till människor och skapar på så sätt 

mening i tillvaron (Peavy 1998). 

 

5.1.2 Vägledning ur tjänstemannaperspektiv 

Håkan funderar på vägledningens betydelse och undrar hur mycket vägledning deltagarna hinner ta 

till sig när de kanske bara har träffat sin handläggare en eller två gånger? Håkan tycker att det 

absolut viktigaste i hans arbete är att få personen att känna att hon ”äger tiden”, att det är hennes 

stund när hon har samtal med sin handläggare. Bengt menar att de första månaderna i mångt och 

mycket handlar om att kartlägga nuläget för deltagaren och att det inte är så mycket vägledning i 

praktiken den första tiden på programmet. Maria ser sina samtal som vägledande men använder 

inga särskilda vägledningsmetoder. Samtliga tre tjänstemän talar om att tiden är knapp för 

vägledning de tre första månaderna och att det således blir tal om mer vägledning när externa 

aktörer blir inblandade i programmet som t.ex. Aura-projektet. I detta projekt finns både 

gruppvägledning och enskilda samtal under tolv veckors tid.  

I de handlingar vi fick ta del av från tjänstemännens privata databas (Vis) finns olika aktiviteter 

inom ramen av Arbetslivsintroduktion. Där står bl.a. att ”nu uppmanar generaldirektören till fortsatt 

engagemang med individanpassade aktiviteter så att det nya programmet Arbetslivsintroduktion 

fylls med ett givande innehåll.” (Vis 2010). Här finns förslag på startaktiviteter som t.ex. 

kartläggningssamtalet som samtliga tjänstemän talar om. Man kan också läsa om aktiviteter som 

ökar arbetsförmågan och motivationen hos deltagarna som t.ex. yrkesvägledningssamtal, 

gruppvägledning, livsvägledning, motiverande samtal (MI) stödsamtal m.fl. Under intervjuerna 

talas det flyktigt om dessa, enligt oss, viktiga modeller och metoder för vägledning. Fokus för 

tjänstemännen ligger på kartläggningssamtalet.  

Två av tjänstemännen uttalade sig om att en del av deltagarna inte är redo för vägledning då de inte 

är ”där” ännu. Dessa deltagare är fortfarande oroliga och bär på olika rädslor inför framtiden. Om 

man tittar på Antonovskys (2005) teori om KASAM, så har de här deltagarna en obalans i sina liv 

och de bär på ett inre kaos som skapas av olika stressorer (faktorer som vållar problem i livet). För 

att få i ordning på detta kaos måste deltagarna göra tillvaron begriplig, kunna hantera den och finna 

en mening med att ta sig ur svårigheter de hamnat i. En av tjänstemännen tydliggör dock att det 

även finns personer som har egna idéer om hur de ska lösa sin situation.  
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Håkan uttrycker att det har gått väldigt fort med implementeringen av Arbetslivsintroduktion och att 

arbetsförmedlarna inte har fått den utbildning som behövs för att kunna ta emot dessa människor 

som har så olika sjukdomsbakgrund. Dagens nyheter skriver bl.a.:  

 

De anställda bekräftar i vår undersökning bilden av ett otydligt regelverk som inte är anpassat 

efter behoven hos de sjuka. 65 procent av dem som jobbar med sjukskrivna instämmer i huvudsak 

inte, eller inte alls, i påståendet ”De lagar, regler och politiska beslut som jag har till uppdrag att 

jobba efter är väl anpassade till behoven hos de människor jag ska erbjuda service”. 38 procent 
säger sig inte heller ha fått tillräcklig information om vad reformen innebär för deras arbete. 

(Camhede & Syrén DN debatt den 1 mars 2010)  

 

Håkan hoppas också att ett mer positivt tankesätt ska sätta sig och att de människor som arbetar 

med vägledning ska se fler möjligheter än hinder på vägen. Peavy (1998) skriver att vi människor 

ofta är fångna i våra vardagliga rutiner och att det är svårt att bryta dem. Av både medvetna och 

omedvetna orsaker vill vi människor ofta inte ens försöka att göra det. Vanor är i och för sig 

nödvändiga för att vardagslivet ska fungera, men de kan också bli ett slags fängelse då människor 

tenderar att göra exakt samma saker dag ut och dag in vilket kan bli en negativ trend i arbetet med 

att vägleda människor i svåra situationer. Peavy (1998) menar vidare att konstruktivistiskt tänk mer 

handlar om att skapa förändringar än att använda fastlagda metoder. Tyngdpunkten ligger på 

beskrivning och inte på förklaring. Ett av målen med konstruktivistisk vägledning är att ge stöd åt 

den vägledningssökande i hennes strävan att kvalificera sig i arbetslivet i olika riktningar.    

Både Maria och Bengt ser positivt på det nya programmet och menar att det är bra att människor 

som stått utan arbete under lång tid nu får möjligheten att komma närmare arbetsmarknaden än vad 

de gjort tidigare. Dessutom erbjuder programmet mer individuell hjälp i form av just olika typer av 

vägledning. Regeringen har uttalat sig om att de vill att de långtidssjukskrivna ska komma ut i 

arbete snabbare än vad de har gjorts tidigare och att individen inte mår bra av att leva i passivitet. 

Därför ändrades reglerna i juli 2008 (Prop. 2006/07:59) för att påskynda och effektivisera denna 

rehabiliteringsprocess. Maria påpekar att det är frivilligt att gå med i programmet men att den som 

väljer att inte delta dels inte får några pengar under de tre månader som programmet håller på, dels 

mister sin sjukdomsgrundande inkomst (SGI). Här finner vi en motsättning eftersom Lindqvist och 

Hetzler (2004) menar att en av de mest sårbara situationer en människa kan vara i är just att vara 

långtidssjuk. För det första är du inte självförsörjande, för det andra anses du vara suspekt i dagens 

svenska välfärdsstat. Människan anses som suspekt inom den politiskadministrativa sektorn därför 

att hon ökar det offentligas utgifter. Det normala är att individen försörjer sig på arbete och 

därigenom onormalt att försörja sig med hjälp av socialförsäkringar, arbetslöshetsförsäkring eller 

socialbidrag (ibid.). Ovanstående gör att den berörda blir ett objekt i samhället vars arbetsförmåga 

ska återställas. Om detta då verkligen är på frivillig basis kan därmed diskuteras enligt oss.       
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5.1.3 Likheter och/eller skillnader  

I vår tolkning av respondenternas svar har vi kommit fram till att en likhet mellan de bägge 

perspektiven är att begreppet vägledning är minst sagt oklart. Deltagarna uttrycker att de inte är 

säkra på om de fått någon vägledning samtidigt som de har en upplevelse av att de samtal de haft 

har varit vägledande. Tjänstemännen har också olika syn på de samtal de har haft med deltagarna. 

Någon ser dem främst som kartläggande och uttalar dels tiden som knapphändig, dels en skepsis 

mot om deltagarna ens är redo för vägledning. Men deltagarna själva uttrycker ett behov av att få 

vägledning tidigare, oftare och med större kontinuitet. Däremot har ingen av dem några särskilda 

förväntningar på samtalen. Någon annan av tjänstemännen tycker absolut att samtalen är 

vägledande. Intressant är att Maria som inte ens hunnit få den interna utbildning än är den som 

känner att hon vägleder och att hennes klient är den som mest uppfattar att hon blivit vägledd.  

Tjänstemännen på Af-rehab och Arbetslivsintroduktionsprogrammet utbildas internt och där är MI 

som samtalsmetodik en del. Vi uppfattar dock inte att metoden används särskilt flitigt och 

ifrågasätter att man, trots påkostad utbildning, erbjuder vägledning först i ett senare skede av 

projektet och då av externa aktörer. Då erbjuds bl.a. yrkesvägledningssamtal, gruppvägledning, 

livsvägledning, stödsamtal och MI-samtal. Det framgår dock att implementeringen av 

Arbetslivsintroduktion gått för fort. Alla arbetsförmedlare har inte hunnit få den utbildning som 

behövs för ett vägledande samtal och därför hamnar fokus på det de redan kan, kartläggning. Vi 

uppfattar dock att det finns en medvetenhet om problemet från tjänstemannaperspektiv då någon 

uttrycker ett hopp om ett mer positivt tankesätt kring vägledning och att de som arbetar med 

vägledning ska se fler möjligheter än hinder på vägen. Vi ser tydligt ett växande behov att vår 

profession inom Arbetsförmedlingens verksamheter. 

5.2 Förändringar hos individen 

5.2.1 Förändringar ur deltagarperspektiv 

Karin anser att hon har haft bra vägledningssamtal med sin handläggare på programmet. De 

vägledningssamtal som hon har haft har påverkat henne i positiv riktning och gett henne en extra 

skjuts och energi till att hitta egna lösningar. Konstruktivismen nämner vägledning och 

empowerment i ett sammanhang och ur den synvinkeln ska man ge stöd åt den sökande att få henne 

att sträva efter att kvalificera sig att delta i samhällslivet. Det betyder att man ska försöka ge den 

sökande styrkan att kunna och vilja engagera sig i olika aktiviteter som att t.ex. arbeta, utbilda sig 

eller vårda sin hälsa. Vägledning kan därför hjälpa individen att granska de förutsättningar som styr 

hennes liv och hjälpa henne att få kontroll över de faktorer som hämmar hennes liv och situation. 

Det handlar om känslan av att ta kontroll över sitt eget liv (Peavy 1998).   

 

5.2.2 Förändringar ur tjänstemannaperspektiv 

Den största svårigheten på individnivå som vi kan utläsa av vår studie är motivationen hos de 

långtidssjukskrivna människorna. Det är inte helt enkelt att få den sjukskrivne att känna sig 

motiverad att ”kämpa” för att komma tillbaka till ett arbete när denne har stått utanför arbetslivet i 
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så många år. Från det perspektivet ser vi återigen att det finns ett stort behov av motiverande och 

professionella vägledningssamtal inom rehabiliteringsverksamheten och då inom alla berörda 

instanser; Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och det nya programmet Arbetslivsintroduktion. 

Vi tror också att tiden spelar en stor roll. Efter ett par månader i passivitet försämras individens 

prognos för att komma tillbaks till ett arbete radikalt. Hur ser individens situation ut i avsaknaden 

av en naturlig koppling till arbetslivet? Vi tror att konsekvensen av att vara hemma, ha värk mest 

hela tiden och svårt att sova blir att individen successivt socialiseras in i en ny roll, rollen som 

sjukskriven. Den som blir långtidssjukskriven övergår från att ha varit en människa med värk till att 

mer eller mindre reduceras till sin värk. För att upprätthålla den sociala acceptansen för frånvaron 

från jobbet, och rätten till sjukpeng, måste individen visa Försäkringskassans tjänstemän och 

människor individen möter i affären att hon är 100 procent sjuk och inget annat. Den 

långtidssjukskrivna får frågor om hur hon mår. Inte om hur det är på jobbet, om hon gjort något skoj 

nyligen eller läst en bra bok. På så vis odlas sjukidentiteten även hos den som fortfarande är mer 

frisk än sjuk.  

 

5.2.3 Likheter och/eller skillnader  

En av deltagarna nämner att hon har blivit påverkad i positiv riktning och att hennes samtal med 

berörd handläggare gett henne positiv feedback att få energin till att hitta egna lösningar. Hon 

nämner också att hon tidigare visserligen varit öppensinnad men mot andra och inte sig själv. Detta 

har hon släppt på nu och idag tillåter hon sig själv att tänka annorlunda. Det här anser vi är mycket 

positivt för att starta en förändring hos deltagarna. Med denna positiva riktning kommer också 

motivationen hos individerna som vi anser är nyckeln till drivkraft och lust. Peavy (1998) menar att 

gå in i ett samtal med problemlösningsfokus handlar om att den sökande ska befrias från en börda. 

Vi menar att den sökande är expert på sitt eget liv, även om hon ibland inte har motivation eller är 

kapabel att forma sitt liv utan en vägledares hjälp.  

Tjänstemännen säger mycket föga om individens förändringar av vägledning i undersökningen. 

Dels kan det bero på att vi inte varit tydliga nog under intervjuerna, dels på att vägledning i studien 

varit, enligt tjänstemännen, mångfasetterat och inte ett helt tydligt begrepp. Förändringar tar tid och 

så också förändringar hos individer som varit sjuka länge. Arbetslivsintroduktion är ett nystartat 

program och enligt visdomsordet så byggdes inte Rom på en dag. Det tar tid att förändra. Dessa 

förändringar hos individen tror vi kommer att synas i större utsträckning när programmet blivit mer 

etablerat i samhället.                 

     

5.3 Framtidstro  

5.3.1 Framtidstro ur deltagarperspektiv 

 

Både Annika och Sara lider av psykosomatiska besvär såsom depression, utbrändhet och 

fibromyalgi. Annika har varit sjukskriven i tolv år och Sara har varit sjukskriven i åtminstone tio år. 
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Båda har arbetat heltid inom sjukvården, barnomsorgen och som ekonomiassistent innan de blev 

långtidssjukskrivna. Sara tror att det kommer att bli omöjligt att komma tillbaka till ett arbete på 

fulltid och känner att gränsen redan är nådd nu när hon arbetstränar 14 timmar i veckan. Annika har 

det besvärligt med koncentrationen och med stressen som finns både i det privata och allmänna 

livet. Hon funderar på om hon överhuvudtaget kommer att orka komma tillbaks till arbetslivet. 

Samma besvär upplever även Sara. Karin däremot har en fysisk sjukdom, en ärftlig och dödlig 

njursjukdom, som upptäcktes för cirka 16 år sedan. Hon opererades år 2000 och har varit 

sjukskriven sedan dess med diskbråck som komplikation. Karin är utbildad specialpedagog och 

arbetade heltid som butikskonsulent innan sin sjukskrivning. Karin är en mycket social och driftig 

person enligt henne själv och fast besluten om att komma tillbaka till arbete igen.   

Antonovsky (2005) menar att det finns vissa människor som klarar situationer eller påfrestningar 

bättre än andra. Karin har klarat situationen med hennes dödliga njursjukdom och hon har således 

kunnat utmana den här sjukdomen på bästa möjliga sätt. Karin har haft en stabil förmåga att 

bedöma verkligheten och hon har också haft en hög sannolikhet att tro att detta kommer att bli så 

bra som det rimligen kan bli. Hon har de resurser som behövs för att möta olika utmaningar i livet. 

Olyckliga saker händer i livet och när så sker kan man reda ut de och inte sörja för evigt (ibid.). Vi 

tror att det faktum att hon överlevde en svår sjukdom är bidragande till hennes attityd mot livet och 

dess utmaningar. Annika och Sara tror att de inte kommer att kunna bli fullt arbetsföra i framtiden 

och undrar varför just de har blivit drabbade. Sara uttrycker att gränsen för hur mycket hon klarar av 

att arbeta redan börjar bli nådd. 

Våra deltagares framtidsvisioner är alltså både positiva och mindre positiva då man kan urskilja en 

rädsla och oro i deras kroppsspråk under intervjuerna. Både Annika och Sara uttrycker en oro inför 

framtiden när det gäller arbetslivet.  Framtiden är något som Annika tycker är svår att sia om, men 

hon säger att hon någonstans har ett hopp om att någon gång i livet få ta hand om sig själv men att 

allting känns väldigt tungt. Sara säger att hon hoppas på att kunna arbeta 50 procent och få bli 

förtidspensionär resten av tiden. Hon menar att hon aldrig kommer att bli helt frisk. Karin låter stark 

och säker när hon säger att hon vill ut i arbetslivet igen, hon har mycket kvar att ge. Dessa 

orosmoment rör sysselsättningen i framtiden, rädslan över att inte ha några krafter kvar efter arbetet 

samt ängslan att inte veta vad de vill/kan göra, vad de ska satsa på. Peavys (1998) studier om vad 

som påverkar människors val och beslut när de ska hantera förändringar stämmer överens med de 

orosmoment deltagarna uttrycker. Peavy (1998) åsyftar att människor oftast tenderar att göra 

samma saker som de alltid gjort. Om man har vant sig vid att se hinder istället för möjligheter i sin 

omgivning så vill man gärna fortsätta att tänka så, trots att andra försöker bevisa att det är fel. 

Genom att bryta det invanda mönstret så kan man också få motivationen att vilja framåt i livet 

vilket också skapar en meningsfullhet, t.ex. viljan att komma tillbaka till arbetslivet.  

 

5.3.2 Framtidstro ur tjänstemannaperspektiv 

Tjänstemännen uttrycker inga tankar eller ambitioner kring deltagarnas möjligheter i framtiden. Vi 

tänker att det är svårt för dem att ha en uppfattning eftersom denna målgrupp är ny för dem att 
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arbeta med. Med detta menar vi att oavsett vilken målgrupp man arbetar med är det komplicerat att i 

förväg ha veta hur resultatet av ens arbete blir men att man alltid kan ha ambitioner, förväntningar 

och förhoppningar. Oftast är det först långt senare som man märker vilken effekt de metoder man 

arbetar utifrån har. Tjänstemännen har dock funderingar om Arbetslivsintroduktionsprogrammets 

framtid och tror att det kommer att finnas kvar även om det skulle ske ett regeringsskifte i höst 

(2010). Arbetslivsinriktad rehabilitering är ett ekonomiskt prioriterat område i dagsläget men för 

den sakens skull inte okänsligt för konjunkturen.  

 

 5.3.3 Likheter och/eller skillnader 

Vi har inte kunnat urskilja vare sig likheter eller skillnader eftersom tjänstemännen inte uttalat sig 

om framtiden mer än utifrån den egna verksamheten. Vi tänker dock att Arbetslivsintroduktion är 

ett projekt under utveckling och att utvärderingar och resultat kommer att påverka dess kommande 

utformning och varande.  

5.4 Samhällspolitiskt perspektiv 

5.4.1 Samhällspolitiken ur deltagarperspektiv 

För våra deltagare är kontakten med samhällsinstanserna viktig. Två av tre deltagare upplever att de 

blivit illa behandlade, främst från Försäkringskassan. Till Karin har Försäkringskassan sagt ”nä, 

men sånna som du ska ut ur systemet, ni ska ut!” Karin säger att eftersom hon är så noga med hur 

hon själv bemöter andra människor så anser hon att bemötandet hon fick från Försäkringskassan var 

under all kritik. Hon blev ledsen så fort hon hörde att det var från Försäkringskassan när det ringde 

hem till henne. Sara uttrycker också att Försäkringskassan inte varit roliga att ha att göra och med, 

att de är ”hemska”. ”De säger att jag ska kunna komma tillbaka till arbetslivet fullt arbetsför, vilket 

jag inte kan. Jag har varit sjukskriven i tio år.” säger Sara och suckar. Hon menar att 

Försäkringskassan ”skiter” i henne. Annika säger dock att hon inte kan säga att hon blivit illa 

bemött och hennes handläggare på Försäkringskassan har varit med och stöttat henne hela vägen till 

överlämningsmötet på Arbetsförmedlingen i samband med utförsäkringen i mars 2010.  

Antonovsky (2005) menar att ett sätt för instanserna att förändra KASAM, eller åtminstone inte 

förändra den i negativ riktning, är att forma mötena med sina klienter så att denna negativa skada 

inte ska uppstå. Vi ser ett svar på detta i konstruktivismen. En konstruktivistisk vägledare arbetar 

inte efter någon ”kokbok” eller använder fastställda normer. Konstruktivisten ger heller inga exakta 

instruktioner. Den som använder sig av fasta instruktioner i mötet med andra människor anser 

följaktligen att människor är stöpta i en och samma form (Peavy 1998). Författaren menar att alla 

individer är unika och att alla bär på sin egen livshistoria. Den går aldrig att kopiera och således 

existerar inte heller genomsnittsmänniskan. Inga kategorier, klassificeringar eller 

genomsnittsberäkningar kan göras när individen säger: det här är jag (ibid.).  I rapporten ”Individen 

i centrum? – En diskussionsmemoria om den framtida svenska arbetslivsinriktade rehabilitering” 

(2000) presenterades en ny kraftfullare rehabilitering. Där föreslås bl.a. en tydligare roll för 

rehabilitering till arbete och rehabilitering presenteras som en process med individen i centrum, 
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vägledande riktlinjer m.m. Av ovanstående kommentarer från två av våra tre deltagare finns en 

fundering kring vad som menas med ”individen i centrum”? Vi kan även skönja en stark kritik 

gentemot Försäkringskassan där samtliga av våra deltagare kritiserar dess bemötande. Det är alltså 

långt ifrån alltid som försäkringskassehandläggaren intar en förstående attityd till den sjukskrivnes 

problem. Dock har Försäkringskassan idag en helt annan roll än tidigare. Den har gått ifrån att vara 

stödjande och serviceinriktad till att bli kontrollerande vilket kan ha betydelse i det som sägs i vår 

studie. Kritik specifikt riktad till Arbetsförmedlingen har vi inte fått fram i studien.  

 

5.4.2 Samhällspolitiken ur tjänstemannaperspektiv 

Under det senaste årtiondet har ett annat synsätt växt fram kring hur långtidssjukskrivna människor 

ska betraktas och behandlas. Ett sådant paradigmskifte, där man går från en passiv till en mer aktiv 

sjukskrivning tar tid att implementera i samhället. För att få genomslagskraft krävs tydlig 

information till alla som berörs. Som framkommit i resultatet har det tilldelats både ”ris” och ”ros” 

åt rehabiliteringsverksamheten då två av deltagarna menar att programmet är ”luddigt” mest hela 

tiden. Är samhällets förändrade inställning och nya arbetsformer gällande rehabilitering bra? Eller 

kan man på något sätt förbättra eller förändra rehabiliteringsverksamheten så att den blir mer 

sympatisk? 

Samtliga tre tjänstemän talar om att det är ett gediget arbete för Arbetsförmedlingen att ta sig an det 

här uppdraget i att få ut långtidssjuka och långtidsarbetslösa människor i arbete. Håkan säger att det 

ligger ”prestige” i uppdraget då Försäkringskassan har ”misslyckats” med sitt uppdrag. Bengt 

menar att Arbetsförmedlingen ser med andra ”glasögon” än Försäkringskassan när det gäller dessa 

människor och Maria nämner att det handlar om att ”frisera” siffrorna. En samverkan mellan olika 

myndigheter i rehabiliteringsutredningar (Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, hälso- och 

sjukvården samt socialtjänsten) ska ha som mål att ”uppnå bra resultat för individen, helhetssyn i 

arbetet, effektivare resursanvändning, förhindra rundgång och ökade behov pga. ökad arbetslöshet” 

(Lindqvist & Hetzler 2004 s. 130). Detta tycks inte ha blivit uppfyllt på ett tillfredsställande sätt då 

det funnits en rad hinder för denna samverkan t.ex. att handläggarna på de olika myndigheterna har 

olika utbildningsbakgrund vilket gör att de använder olika fackspråk och fokuserar på olika aspekter 

(ibid.). Detta torde påverka förståelsen myndigheterna sinsemellan. Ett stort hinder för samverkan 

mellan myndigheter är också det revirbejakande beteende som framförallt finns hos cheferna inom 

respektive myndighet som med stor kraft försvarar sina revir. Mycket handlar om makt och resurser 

skriver Lindqvist och Hetzler (2004). Detta poängterade även en av tjänstemännen.      

 

5.4.3 Likheter och/eller skillnader 

En av tjänstemännen säger att det ligger ”prestige” i uppdraget. En annan tjänsteman menar att 

Arbetsförmedlingen använder andra ”glasögon” än Försäkringskassan det gäller berörda människor 

och den tredje tjänstemannen nämner att det handlar om att ”frisera” siffrorna i samhället. Indirekt 

kan vi, genom att ”läsa mellan raderna”, ana att samtliga tjänstemän i studien menar att 

Försäkringskassan i princip har misslyckats med sitt uppdrag. Deras uppdrag att få ut människor i 

arbetet inte har gått som förväntat vilket även går att utläsa i SOU 2000:78. Där står bl.a. att  den 
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arbetslivsinriktade rehabiliteringen visar på allvarliga brister; otydlighet i ansvarsfördelning, 

oprecisa mål för verksamheten m.m. Tjänstemännen nämner även att det finns en viss konkurrens 

mellan cheferna på de olika myndigheterna. Detta borde, enligt oss, ha en tydlig negativ effekt på 

verksamhet, tjänstemän och deltagare. Deltagarna visar på tydliga likheter med tjänstemännens 

åsikter, men använder andra ord. Två av dem har blivit illa behandlade av Försäkringskassan. De 

menar att det bemötande de fått från tjänstemännen där har varit ”under all kritik” och vi tänker att 

det kan hänga ihop med att Försäkringskassan som verksamhet faktiskt har misslyckats med sitt 

uppdrag, i mångas ögon. Skillnad i deltagarperspektiv är att en av deltagarna upplever att hon blivit 

bra behandlad och det talar för att det inte finns regler utan undantag. Samma deltagare framhäver 

också en åsikt om själva sjukreformen, något som ingen av tjänstemännen kommenterat. 

5.5 Mediaperspektiv 

5.5.1 Ur deltagarperspektiv 

Även om deltagarna inte uttryckt sig nämnvärt om mediabilden är det tydligt att de påverkats av 

den. Någon menar att hon tycker att medias framställning av utförsäkringen och 

Arbetslivsprogrammet låtit ”banalt och dumt” och någon erkänner att hon p.g.a. media hade en 

negativ inställning till programmet, ”jag var en riktig tagg.” De menar också att de tycker att media 

framställt de utförsäkrade som ”folk som gapar efter pengar”. Trots detta framkommer att 

deltagarna över lag är nöjda med det de hittills fått ta del av inom Arbetslivsintroduktion. En av 

deltagarna säger att de skriverier hon har tagit del av inte överensstämmer med verkligheten. ”Jag 

har bara upplevt bra saker.” 

 

5.5.2 Ur tjänstemannaperspektiv 

Lindqvist och Hetzler (2004) skriver att det knappt går en vecka utan att rapporter läggs fram för att 

belysa någon aspekt av problemen med de växande långtidssjukskrivningarna och att det föreslås 

olika lösningar på detta problem. Den rehabilitering som problemen gäller är många gånger den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen. ”Det gäller att återställa den förlorade arbetsförmågan för de 

drabbade så att ett återinträde i arbetslivet möjliggörs” (ibid. s. 9). Bengt säger att mediabilden ofta 

grundar sig på okunskap och att uppdraget inte blivit rätt vinklat i media. Flera personer som 

kommit till programmet har läst nyheterna och varit väldigt oroliga och upprörda. Detta visar på 

vilken makt media har på oss människor. Maria menar att mediabilden stämmer dåligt och att den 

skrämmer upp de människor som kommer till programmet och har tagit del av vad media har 

skrivit. Hon har mött flera av deltagarna som haft den här skeva bilden men som har fått helt andra 

åsikter när de verkligen förstår vad det är som de ska göra i programmet. Håkan säger att media 

gärna vinklar de svåra fallen i media, de som fortfarande är för sjuka för att kunna arbeta.    

Hur kan vägledare hjälpa människor som blivit offer för samhällsförändringarna? undrar Peavy 

(1998). Författaren menar att vägledaren måste inse att hon själv påverkas av de postindustriella 

samhällsförändringar precis som deltagaren gör. När vägledaren gör det så kan hon också bli lyhörd 

för den osäkerhet, förvirring och oro som deltagaren upplever. Peavy (1998) menar att vägledaren 
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måste gå försiktig fram eftersom det som är en barnlek för någon kan vara mycket svårt för någon 

annan. Vägledaren arbetar ofta med människor som är marginaliserade och arbetet består i att 

utforma vägar till frigörelse från sociala sammanhang som orsakar maktlöshet och utanförskap, 

särskilt på sysselsättningens område (ibid. s. 52).     

 

5.5.3 Likheter och/eller skillnader  

När det gäller media kan vi konstatera att den har stor påverkan på oss individer. Deltagarna i 

studien har främst präglats av den negativa bild som målats upp kring sjukreformen och 

Arbetslivsintroduktion. Vi menar att de därför har en tvär förförståelse till programmet redan från 

start. Vi kan också se en tendens till att media vinklar långtidssjukskrivna som stigmatiserande 

(avvikande). Media omnämner dem som en grupp som avviker från genomsnittsmedborgarens 

samhällsnorm, en norm enligt vilken man arbetar och inte går på bidrag. I Dagens nyheter
12

 står det 

bl.a. att regeringen har felbedömt deltagarnas vårdbehov, vilket naturligtvis får konsekvenser för 

hur de berörda uppfattar sin situation. Samtliga tjänstemän menar att mediabilden har påverkat 

deltagarna i mångt och mycket men att de efter att ha pratat om programmets innehåll och syfte 

blivit mer lugna. Media framställer ofta de som fortfarande är för sjuka för att kunna arbeta som 

”svåra fall” för samhället. Långtidssjukskrivna får ofta än fler etiketter på sig; arbetslös, 

socialbidragstagare, ej anställningsbar m.fl. Med andra ord sätter media sin prägel på dessa 

människor, en prägel som påverkar dem i olika riktningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
12 http://www.dn.se/debatt/regeringen-har-felbedomt-de-utforsakrades-vardbehov-1.1053647 (Åtkomst 

2010-05-14) 

http://www.dn.se/debatt/regeringen-har-felbedomt-de-utforsakrades-vardbehov-1.1053647
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6. Slutsats 
I det här kapitlet presenteras de slutsatser som kan dras av det resultat som framkommit 

under intervjuerna. Slutsatserna redovisas under respektive forskningsfråga i tur och 

ordning. Vi kan inte dra några generella slutsatser då detta är en kvalitativ undersökning 

med sex intervjuer som grund. Vi kan endast besvara våra forskningsfrågor utifrån detta 

underlag. 

 

På vilket sätt har vägledning inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen betydelse? 

Vi vill börja med att poängtera att tjänstemännens uppfattning om vad vägledning egentligen är var 

oviss. En av tjänstemännen ifrågasatte även hur mycket vägledning deltagaren har förmåga att ta till 

sig. Detta kan vara en av anledningarna till att ingen direkt vägledning erbjuds i början av 

programmet. En annan säger att man måste ”känna av” var deltagaren befinner sig, en del av 

deltagarna är helt enkelt inte redo för vägledning. Deltagarna uttrycker ett behov av vägledning, 

redan i ett tidigt skede och således har den betydelse. Den deltagare som upplever att hon fått 

vägledning tycker att den har haft en upplyftande och positiv betydelse. Deltagarna går miste om 

den helhet som professionell vägledning (Peavy 1998) kan ge. För att det ska bli en hållbar och 

långsiktig lösning måste man tillvarata individens potential. Den får man inte fram utan djupare 

vägledningssamtal. Det är svårt att säga vilken betydelse vägledningen som används inom Af-rehab 

och Arbetslivsintroduktion har. Det vi kan säga är att vägledningen inte är tillräcklig för flera 

deltagare.  

 

Vilka individuella förändringar kan professionell vägledning ge deltagaren? 

Professionell vägledning kan ge förändringar på ett flertal personliga plan. Den kan hjälpa individen 

att hitta och tolka information, vidga perspektiv, övervinna hinder, förändra tankesätt, upptäcka 

alternativa möjligheter man inte hittar själv eller öka motivation till förändring. En av de deltagande 

respondenterna uttryckte att hon har blivit bekräftad och lyssnad på. En annan att hon fått energi 

och en extra skjuts att ta sig framåt och hitta egna lösningar. Någon berättar också att hon fått 

personlig insikt kring vad som är viktigt i livet. 

 

Finns det några avgörande likheter och/eller skillnader mellan tjänstemannaperspektiv och 

deltagarperspektiv i dessa frågor?  

Skillnaderna i ovanstående frågor är främst respondenterans olika projekt. Tjänstemännens projekt, 

gentemot verksamheten och organisationen i stort, är att kartlägga deltagaranas arbetsförmåga under 

tre månader. Däremot har de personliga projekt med önskemål om att kunna bidra med vägledning i 

större utsträckning. Tidsaspekten är ett stort hinder enligt samtliga tjänstemän. Tjänstemännen har 

alltså flera projekt att ta hänsyn till i sitt arbete med deltagarna; individernas behov, organisationens 
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styrning och ekonomi, samverkansaktörerna etc. Deltagarnas privata projekt handlar om att anpassa 

sig till den nya reformen och att få sin vardag och ekonomi att gå ihop. Målet är att hitta det möjliga 

sysselsättningsalternativ som bäst tillfredsställer de personliga önskemålen och behoven (Lindh 

1997 s. 82).  

 

Likheterna i forskningsfrågorna är främst att vägledningsbegreppet är mångfasetterat och därmed 

svårt för samtliga respondenter att beskriva. De allra flesta respondenterna har dock en känsla av 

vad vägledning innebär för just dem men kunde inte riktigt förklara om den haft betydelse inom 

Arbetslivsintroduktion. Flera av respondenterna uttrycker att det inte har varit någon vägledning att 

tala om, utan att det mesta handlar om kartläggningssamtal. Både deltagarna och tjänstemännen har 

uttryckt att vägledning väcker en tanke om förändring. Deltagarna är medvetna om att de 

tillsammans med sin handläggare kan finna egna lösningar om framtida möjligheter. Tjänstemännen 

efterfrågar mer tid för att kunna hjälpa deltagarna med just detta. Både deltagarna och 

tjänstemännen anser inte att vägledning är en aktivitet som erbjuds med kontinuitet. En slående 

likhet är, tyvärr, också bristen på professionell vägledning.  
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7. Diskussion 
Vi har nu kommit fram till det sista kapitlet i vår uppsats. Diskussionskapitlet är uppdelat 

under tre rubriker. Dessa är resultatdiskussion, metoddiskussion samt framtidsdiskussion Vi 

kommer här att diskutera och dela med oss av våra egna tankar och reflektioner gällande de 

resultat vi kommit fram till i den analys vi gjort utifrån det empiriska materialet och vår 

teoretiska referensram.   

7.1 Resultatdiskussion 

Vår avsikt med detta forskningsarbete var att belysa vilken betydelse vägledningen har för 

deltagarna i det nya programmet Arbetslivsintroduktion och om det finns några likheter och/eller 

skillnader mellan ett deltagar- och tjänstemanna perspektiv. Vår avsikt var dock inte att göra en 

jämförelse mellan dessa perspektiv. Vi anser att vi har uppfyllt vår avsikt trots att vi fick göra en 

ändring i vårt urval under arbetets gång. Vi har fått en ökad insikt i vilka regler som styr 

rehabiliteringsverksamheten, på vilket sätt de styr samt hur individen förhåller sig till dem. Vi har 

också fått insikt i hur vägledning fungerar inom Af-rehab och det nya programmet 

Arbetslivsintroduktion och dess betydelse.  

Allteftersom intervjuerna genomfördes utvecklades våra frågor under påverkan av de erfarenheter 

vi fick av intervjuerna. Vår förståelse för området har också utvecklats under arbetets gång och det 

kan ha inneburit att betoningen på vissa frågor ändrades efter hand. Detta är inget vi kan se har 

påverkat vårt resultat. Vår intention var att genomföra sex intervjuer med deltagare från 

Arbetslivsintroduktion men den ändrades senare till att intervjua tre deltagare och tre tjänstemän 

p.g.a. svårigheter med att få tag på respondenter. Forskningsarbetet fick ett annat perspektiv som 

har påverkat vårt slutresultat. Dock ser vi idag en fördel med att ha intervjuat båda perspektiven då 

det har varit mycket intressant både ur samhällsperspektiv och ur individperspektiv. 

De frågor vi ställde har givetvis format det resultat vi fått, skulle andra frågor ha ställts hade 

resultatet påverkats. Vi har även kommit fram till att vi kunde ha fördjupat vissa områden och att 

någon del förlorade betydelse allteftersom som vi fick mer insikt i ämnet. I de första intervjuerna 

lade vi stor vikt på att få information om programmet Arbetslivsintroduktion och om deltagarnas 

livsberättelser. Det var även fortsättningsvis mycket intressant för att få en helhetsbild, men inget vi 

betonade. Ett av de områden vi fördjupade frågorna kring avsåg vägledning. Vi valde att diskutera 

och fördjupa oss i det, vilket ledde till att vår förståelse förändrades. Det som hände i påföljande 

intervjuerna var att vi var mer observanta angående frågorna om vägledning och vid behov följde 

upp med följdfrågor. 

När vi påbörjade denna undersökning hade vi en tro och ett hopp om att vägledning har stor 

betydelse för den långtidssjuke. Resultatet blev inte som vi hade tänkt oss. Det visade sig att 

professionell vägledning är svårt att tillämpa inom Arbetslivsintroduktionsprogrammets första tid 

eftersom det då mest handlar om att kartlägga individens arbetsförmåga. Av våra sex respondenter 

nämnde två av dem att vägledningen var ”diffus”, ”luddig” och svårdefinierad. Två av 
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respondenterna menade att vägledning är de samtal som äger rum mellan tjänstemannen och 

deltagaren. Endast två av respondenterna ansåg att vägledning haft stor betydelse inom programmet.       

Av de 15 000 personer som blev utförsäkrade från Försäkringskassan vid årsskiftet 2009-2010, hade 

11 400 personer kommit med i Arbetslivsintroduktion under programmets första vecka i januari 

2010. Efter ytterligare två månader var antalet deltagare ca 14 000, varav två tredjedelar var 

kvinnor. Vår studie består av tre deltagare och tre tjänstemän, varav samtliga deltagarna är kvinnor 

mellan 46 och 58 år. Vårt urval har varit slumpmässigt men vi kan ändå se ett samband med 

litteraturen trots att studien är liten i omfattning; kvinnor står för den stora andelen av 

långtidssjukskrivningar, främst i stigande ålder från 50 år och uppåt.  

7.2 Metoddiskussion 

Valet av en kvalitativ metod passade väl för studien. Intervjuerna utgick ifrån två halvstrukturerade 

intervjumanualer som under intervjuernas gång kunde justeras utifrån förutsättningarna. Metoden 

gjorde att respondenterna kunde svara fritt på frågor utan att begränsas till svarsalternativ i ett 

frågeformulär som hade varit aktuellt vid en kvantitativ metod. Vi kan dock i efterhand se 

tillfällen då vi borde ha fått fram mer om enskilda teman. Det är emellertid lätt att vara 

efterklok då mönster och förhållanden framstår i en annan dager vid analysen. Vi har tyckt att 

det varit väldigt mödosamt att få deltagare att vilja ställa upp i vår undersökning. Det här har gjort 

arbetet extra tidskrävande då den sista deltagaren intervjuades så sent som två veckor innan 

inlämningen av uppsatsen. I efterhand har vi ställt oss frågan om det hade varit mindre tidskrävande 

med en kvantitativ undersökning. Problemet hade i så fall blivit att vi hade gått miste om de 

berättelser deltagarna så givmilt delat med sig av. Studien hade kunna breddats ytterligare om vi 

hade genomfört observationer där vi suttit med vid tjänstemännens möte med deltagarna och fått 

följa deltagarna under en längre tid, gärna under hela den tremånadersperiod som introduktionen 

varar. Till denna studie fanns dock inte tillräckligt med tid för att göra detta. Dessutom tänker vi oss 

att det är svårt eftersom det är en känslig situation för de här människorna. De befinner sig i en 

utsatthet.  

Ett alternativ, eller ett komplement, till de enskilda intervjuerna hade kunnat vara att genomföra en 

gruppdiskussion med ett flertal deltagare för att skapa en gemenskap kring deras situation. Vi tror 

att i diskussion med andra kan man komma på nya tankar och funderingar kring ett ämne som man 

kanske inte haft tidigare. Man kanske också vågar uttala sig på ett annat sätt om man märker att 

man inte är ensam om en situation eller en åsikt. Dessutom tänker vi att man under en 

intervjusituation kanske inte alltid hinner tänka igenom frågan ordentligt för att ge ett väl utvecklat 

svar, något som kan vara möjligt under tiden man lyssnar på andra i en grupp. Å andra sidan kan det 

vara det direkta svaret, som ges utan närmare eftertanke, som har det mest intressanta innehållet. 

Innan intervjuerna genomfördes hade vi funderingar kring om det fanns någon risk att 

respondenterna skulle missförstå våra frågor eller att de var alltför känsliga. Vi tänkte att det kan 

vara svårt att tala om sin situation. Så här i efterhand upplever vi en förvåning över att 
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respondenterna var så öppna och ärliga.  Som vi uppfattar det var dock ingen av dem ute efter att 

svara politiskt korrekt eller på något sätt förskönande.  

Under tiden transkriberingarna genomfördes, upptäckte vi tyvärr att fler följdfrågor hade kunnat ge 

ytterligare djup i svaren. De intervjuade deltagarna var samtliga kvinnor och vi har funderat på om 

resultatet hade sett annorlunda ut om vi hade intervjuat män. Vi hade gärna, om det hade funnits 

möjlighet, försökt ha en sådan spridning i vår studie. 

7.3 Framtidsdiskussion 

Området kring arbetslivsinriktad rehabilitering är väl utforskat, men när vi sökte tidigare forskning 

inom området vägledning märkte vi att det inte fanns mycket att tillgå. Det råder brist på forskning 

kring faktorer som påverkar vägledningsprocessen, i synnerhet när det gäller vuxna. Vi tror att det 

är viktigt att fortsätta undersöka samspelet mellan parterna i vägledningssamtalet, vad det är som 

gör att vi möts, förstår varandra och möjliggör att vi, som vägledare, kan bidra till en individs 

utveckling. Vi anser att vägledningen har stor betydelse i vårt föränderliga samhälle och vi både tror 

och hoppas att den kommer att få en större roll än vad den har idag. Det krävs ständig utvärdering 

och forskning för att vägledningen ska kunna utvecklas och bli ännu bättre. Studien är gjord ur ett 

tjänstemanna- och deltagarperspektiv. Om vi skulle forska mer kring rådande ämne skulle det vara 

intressant att dels utföra studien i ett större omfång med fler tjänstemän och fler deltagare dels under 

en längre tidsperiod och dels även med fler kommuner från norr till söder för spridningens skull. 

Det skulle vara mycket intressant att följa upp våra deltagare efter att de avslutat sin period på 

Arbetslivsintroduktion för att se resultatet av det program som regeringen har satsat mycket resurser 

på.  Vidare skulle det vara intressant att ta med övriga instanser som samverkar med 

Arbetsförmedlingen såsom försäkringskassan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården för att ta del 

av deras perspektiv.  

När det gäller själva Arbetslivsintroduktionsprogrammets verksamhet anser vi, med den lilla inblick 

vi hunnit få, att vägledning bör prioriteras. Det finns ett uppenbart behov hos deltagarna men 

tillämpas vägledning överhuvudtaget? Tjänstemännen borde bli flera så att de har tillräckligt med 

tid för sina deltagare och metoden MI borde utvecklas. Utbildade professionella vägledare med 

kunskap om flera vägledningsmetoder borde anställas för att bättre kunna tillgodose deltagarnas 

olika individuella behov. Vi vill också se en tydligare struktur med bättre kontinuitet för att 

skickligare kunna möta deltagarnas behövligheter och begriplighet kring programmets syfte. Vår 

devis är att vägledning ska finnas tillgänglig för var och en efter behov och för var och en efter 

förmåga oavsett om man är skolungdom, arbetslös, sjukskriven, utförsäkrad eller allmänt vilsen. 
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Bilaga 1 

Intervjumanual  

Frågor till våra tjänstemän  

 

 Beskriv Rehabverksamheten på Arbetsförmedlingen. 

 Berätta om det nya programmet Arbetslivsintroduktion. 

 Ser ni några fördelar alt. nackdelar med detta program?   

 Vilka resurser finns det för klienten? Personal? Ekonomi? 

  Vad anser ni är vägledning inom Arbetslivsintroduktionsprogrammet? 

  Använder ni er av vägledning? 

 Vilken typ av vägledning använder ni, metoder? 

 Vilken betydelse har vägledningen för deltagarna tror ni? 

  Har ni några utbildade studie- och yrkesvägledare på Af-rehab? 

 Har ni något tidsperspektiv för att få ut klienten på arbetsmarknaden? 

  Finns det någon arbetsmarknad för studie- och yrkesvägledare inom rehabiliteringsgruppen 

på Arbetsförmedlingen?  

 Övriga frågor  
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Bilaga 2 

Intervjumanual 

 Frågor till våra deltagare 

 

 Berätta om din resa!  

 Kan du berätta om din situation idag? 

 Har du fått någon vägledning och i så fall vilken typ av vägledning? 

  Har den varit tillräcklig eller saknas något? 

  Hur har vägledningen påverkat dig? Positivt? Negativt? 

 På vilket sätt har vägledningen påverkat din syn på den situation du är i?  

 Har vägledningen lett till personliga förändringar under tiden? 

 Vad tror du om framtiden? 

 Vad tycker du om Arbetslivsintroduktionsprogrammet?  
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Bilaga 3 

Missivbrev  

 

Hej. 

Vi är två studenter som går det sista året på Studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms 
universitet. Vi ska nu skriva vår C-uppsats som handlar om vägledningens betydelse ur den 

arbetssökandes perspektiv med inriktning mot arbetslivsrehabilitering. Vårt intresse för detta 

väcktes när vi läste en kurs i arbetslivsrehabilitering och vägledning vid Stockholms universitet 
hösten 2009.  

Vi har en nyfikenhet i att utforska i vilken utsträckning vägledning har betydelse för de 

arbetssökande i denna rehabiliteringsprocess och på vilket sätt vägledningen påverkar individens 

personliga utveckling samt hennes framtida möjligheter på arbetsmarknaden. 

Vi skulle vara väldigt tacksamma om ni har möjlighet att ställa upp på en intervju som kommer att 

ta ca 45-60 minuter under vecka 13, 14 eller 15 och vi kommer att höra av oss till er per telefon 

under vecka 12 för fortsatt diskussion. Vår avsikt är, förutom er intervju, även att intervjua sex 
deltagare i programmet Arbetslivsintroduktion på er avdelning. Vår förhoppning är att även de vill 

ställa upp på vår intervju som kommer att ta ca 45 minuter. 

Ert deltagande är frivilligt och ni har möjlighet att avbryta er medverkan om så önskas.  

Vi följer de forskningsetiska principerna för samhällsvetenskaplig forskning och kommer således 

inte att namnge någon enskild person, utan de intervjuade kommer att få fingerade namn i vår 

undersökning. Uppgifterna kommer att förvaras så att ingen obehörig kan komma åt materialet och 

de uppgifter som samlas in kommer inte att användas för något annat syfte än för uppsatsen. För att 
underlätta vårt arbete kommer intervjun att spelas in på mobiltelefon såvida ni inte motsätter er 

detta. 

Er medverkan skulle betyda väldigt mycket för vårt fortsatta forskningsarbete så därför skulle vi 
uppskatta om ni ville vara med.  

Ni är välkomna att höra av er till någon av oss om det är något ni undrar över.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Therése Hedman tel: 0702-10 70 61 mail: therese.hedman@hotmail.com 

Sophia Sahlback tel: 0736-42 88 43 mail: sophia.sahlback@hotmail.com    
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