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Abstract  

The aim in this dissertation is to investigate into the working of the rehabilitation process as to 

actors involved. A specific focus has been set on the component “Work introduction”. The 

study shows that the road back to work is a complex matter. Individuals involved have 

different backgrounds and living situations, which influence this rehabilitation. The empirical 

basis of the study is built on interviews of four employees and two earlier unemployed 

persons. The statements of the informants were analyzed through the two concepts: Activation 

and empowerment. The interviews revealed that the authorities were not entirely content with 

program “Work introduction”, since the cooperation lacked a coherent view on the common 

tasks. In some cases the result is that clients fall between the authorities. A main problem of 

their cooperation nails down to that the authorities apply different definitions. An insight of 

this study is that 50% get a job and 50% goes back to social insurance office after they had 

been passing through the program “Work introduction”. This asks for a more differentiated 

view on clients. 
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1 Bakgrund  

Jag har i min verksamhetsförlagda utbildning på Arbetsförmedlingen fått kännedom om 

rehabiliteringskedjan, som är en samverkan mellan Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen. Tanken på en rehabiliteringskedja skapades utifrån att det under 2006 

betalades ut 110 miljarder i försäkringsförmåner. I en proposition formulerades ett förslag 

från regeringen, som tänktes skapa nya förutsättningar för sjukskrivna att få ett arbete. 

Målsättningen var att passiviteten skulle minska i sjukskrivningsprocessen och i ett tidigt 

skede fånga upp den enskilde (Regeringens proposition, 2007). Lönearbetet har varit i fokus 

sedan flera sekler tillbaka i Sverige och arbetsnormen institutionaliserats (Olofsson, 1996). 

Den svenska välfärdsstaten definierar medborgaren utifrån moraliska och politiska aspekter i 

förhållande till arbete. De rättigheter som medborgare har innefattas av sociala, politiska och 

civila (jfr Marshall, 1950), men det finns även skyldigheter såsom att arbeta/aktiveras till 

arbete och betala skatt. Att arbeta gynnar inte bara samhällsekonomin i nuet, utan även dess 

utveckling och det handlar också om innebörden att ”göra rätt för sig” (Johansson och 

Horneman-Møller, 2009:14). Sammanfattningsvis innehåller arbetsnormen både den 

socialpolitiskt formulerade ”rätten till arbete” och den moraliskt formulerade ”skyldigheten 

att arbeta” (Petersson 2009). 

 

Aktivering är ett nyckelord i rehabiliteringskedjan. Det är inte lätt att definiera aktivering, 

men det går att förhålla sig till begreppet utifrån fyra olika argument. Det första kallas för 

autonimiargumentet, vilket innebär att det är upp till individen själv. Det styrs efter behov och 

om intresse finns för samhällsaktiviteter. När individen tar initiativ att deltaga i arbetslivet 

formar det i sin tur samhällslivet. De som förhåller sig till detta argument anser vidare att det 

är ett bra intiativ med medborgarlön, en ersättning som går ut till alla, och inte ställs något 

krav på tidigare arbetsinkomst. Det andra argumentet är oberoendeargrumentet och beskrivs 

som att medborgaren bör vara helt oberoende av välfärdsstaten. Det är liberala värderingar 

som genomsyrar denna inriktning. En statlig intervention är inte en lösning för medborgarna, 

exempelvis genom medborgarlön, då de menar att medborgaren passiviseras. 

Paternalismargumentet var tydligt under 1800-talet då arbetslösa och fattiga kontrollerades 

samt disciplinerades av staten. De arbetslösa antas ha ett egenintresse av aktivering samtidigt 

som det är ett övergripande synsätt från samhällets sida.Det sista argumentet, 

aktiveringsargumentet innebär att det inte räcker att ge ekonomiskt bistånd, utan att individen 

ges möjlighet till att utveckla sina resurser och färdigheter, vilket vilar på staten.  (a.a:19-21). 
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De olika argumenten står för olika förhållningssätt, i vilken utsträckning, det är individen som 

ska ansvara för sin situation, exempelvis genom att aktivt söka arbete. I detta sammanhang 

väljer jag att lyfta fram aktiveringsargumentet, då det genomsyras av att en individ inte enbart 

ska ges ekonomiskt bistånd, utan att det kombineras med möjligheter för den enskilde att nå 

personlig utveckling. Ett sätt att utvecklas utifrån sin situation anses vara att delta i 

programmet arbetslivsintroduktion, vilket ingår i Arbetsförmedlingens nya uppdrag, som 

trädde i kraft den 1 januari 2010. Programmet riktar sig till personer som inte längre blir 

beviljade ersättning från sjukförsäkringen. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har fått 

i uppdrag från Regeringen, att skapa en fungerande övergång mellan myndigheterna för de 

personer som är sjukskrivna. Om man ser till rehabiliteringskedjan kan en person antingen 

befinna sig i Arbetsförmedlingens eller Försäkringskassans process. De båda myndigheterna 

ska hjälpa individen på olika sätt, beroende på i vilken situation den arbetssökande eller 

försäkrade befinner sig. Arbetslivsintroduktion kan beskrivas som ett andra försök att 

introducera individen i arbetslivet. Rehabiliteringskedjan formuleras som en process med flera 

deltagande organisationer/arbetsgivare.  

 

På Afs interna hemsida beskrivs det på följande sätt:  

 

 

 

 

1. Återgång till vanliga arbetsuppg. 

eller andra hos samma arbetsgiv.  

2. Arbetsuppgifter sökes på hela arbetsmarknaden 

med stöd från Arbetsförmedlingen. 

3. Möjlighet ges att deltaga i arbetslivsintroduktion, 

under sammanlagt tre månader.  

4. Lön, a-kassa, 

aktivitetsersättning, andra 

arbetsmarknadsåtgärder, åter 

till sjukföräkringen. FÖRSÄKRAD 
– tillhör sjukförsäkringen 

0-33 månader 

  

1. Individen kan inte återgå till arbete och 

ansöker därför om sjukpenning.  

2. Utbetalningen kan fortsätta i upp till 33 

månader, beroende på vilka skäl som yrkas. 

Prövas utifrån ansökan.   

Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan i samverkan. 

ARBETSSÖKANDE 
– inskriven på Arbetsförmedlingen 

0-33 månader 

3. Beroende på vad som sker efter 

arbetslivsintroduktion, om individen får 

arbete eller inte, kan sjukförsäkringen bli 

aktuell igen.  
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Kedjan är tänkt att fånga upp individen och se till dennes förutsättningar. Arbetsförmedlingen 

och Försäkringskassan samverkar för att kunna ge individen den hjälp som behövs. Den 

arbetssökande/försäkrade går igenom olika steg beroende på vilken myndighet som är aktuell.  

Det är viktigt att påtala att rehabiliteringskedjan inte enbart mötts av positiva omdömen utan 

även skepsis. En vecka innan riksdagen skulle besluta om rehabiliteringskedjan förde Sture 

Nordh, TCO:s ordförande, kritiska resonemang bland annat under ett seminarium på TCO:s 

kansli i Stockholm. Efter en granskning genomförd av TCO visade det sig att av de 17 

miljarder, som statsråden Christina Husmark Pehrsson och Sven Otto Littorin hade utlovat för 

att få människor tillbaka till arbetslivet, återstod bara 28 % som kunde användas till det 

huvudsakliga målet. Den större delen gick till administration eller ersättning till personer som 

hade blivit av med sin sjukpenning eller sjukbidrag. Konsekvenserna av att införa en 

rehabiliteringskedja, anförde TCO, skulle för den enskilde bli utförsäkring och överföring till 

programmet arbetslivsintroduktion. Istället för att genomföra omfattande utförsäkringar, var 

TCO:s önskan att det tillsattes en parlamentarisk socialförsäkringsutredning som genomlyste 

frågan först. En sådan hade alliansregeringen ställt i utsikt i sin regeringsförklaring 2006 

(Arbetarskydd, 2009). Rehabiliteringskedjan genomfördes emellertid och på 

Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan arbetar handläggarna idag efter modellen. 

Arbetsförmedlingen har en central roll i processen. I ett första skede ska man tydligt fånga 

upp individen. I det senare skedet ska man bryta passiviteten. På ett generellt plan belyser 

denna uppsats hur en organisation kan påverka en klients beteenden, samt hur klienters 

upplevelser och syn på sig själva påverkas av myndigheters/organisationers arbetssätt.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att få en ökad förståelse för rehabiliteringskedjan med fokus på 

programmet arbetslivsintroduktion och hur berörda parter ser på rehabiliteringsprocessen.  

 

1. Hur ser ansvaret ut i rehabiliteringsprocessen mellan individ och myndighet?  

2. Vilka fördelar och nackdelar finns med arbetslivsintroduktion?  

3. Hur operationaliseras begreppen aktivering och empowerment?  

 

1.3 Avgränsningar 

Jag kommer i studien att fokusera på programmet arbetslivsintroduktion inom 

rehabiliteringskedjan. Rehabilitering är ett stort område och därför gjordes avgränsningen.  
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Mitt fokus riktas till berörda parter, såsom att intervjua tidigare arbetssökande och tjänstemän 

som företräder myndigheterna. Vidare kommer en intervju göras med en från Svenskt 

Näringsliv, för att försöka förmedla vilken syn arbetsgivare har idag på arbetssökande som 

varit ifrån arbetslivet en längre tid. Studien kommer på så sätt att beskriva situationen utifrån 

två olika perspektiv. Klientintervjuerna kommer att genomföras med syftet att 

organisationernas /myndigheternas utsagor inte ska få stå helt oreflekterade/oemotsagda. 

 

1.4 Fortsatt framställning 

Arbetet kommer att presentera den tidigare forskningen och teoretiska begrepp i kapitel 2 och 

3, för att ge läsaren en bild av vad tidigare forskare har kommit fram till, men även knyta an 

till relevant teori. Det följs av ett metodkapitel (kap 4). I kapitel 5 lyfts intervjupersonerna 

fram och hur de svarat utifrån de intervjufrågor som ställs. I nästkommande kapitel (6) görs 

en analys, där forskningen och teorin lyfts fram. Slutligen förs en slutdiskussion om 

arbetslivsintroduktion i form av negativa och positiva punkter.  
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2 Tidigare forskning  

I avhandlingen ” I arbetslinjens skugga- en studie av relationer och strukturer i ett 

kommunalt arbetsmarknadsprojekt” skriven av Rickard Ulmestig (2009), beforskars 

arbetslösa som placerats av såväl Socialtjänsten såsom Arbetsförmedlingen i ett kommunalt 

aktiveringsprojekt i Hörby kommun. Hans studie utgår dels från hur samhällets strukturer 

formar projektet, dels från hur relationen mellan personal och deltagare fungerar i förhållande 

till strukturerna. Ulmestig deltog i verksamheten under tre dagar och gjorde intervjuer med 

deltagarna i U-06, ett projekt som till största del riktar sig till ungdomar. Han använde 

observationer, samtal och gruppintervjuer som kompletterande insamlingsinstrument. Vidare 

lyfter han fram arbetsmarknadspolitiken och arbetslinjen i relation till projektet. I 

slutdiskussionen görs intressanta reflektioner, bland annat över hur arbetslinjen kan 

sammanlänkas till projektet. ”Arbetslinjen är ett levande begrepp i Hörby kommun[…] 

Individens plikt att försörja sig själv är helt väsentlig i förståelsen av kommunal 

arbetsmarknadspolitik generellt och av U-06 specifikt. För personalen innebär begreppet att 

deltagarna ska närvara i projektet och att deltagarna uppfyller sina plikter när de är där” 

(Ulmestig, 2009:90). Avhandlingen genomsyras av reciprocitetsprincipen, vilket innebär att 

den består av en norm och en förväntan med Ulmestigs ord. Principen resulterar i att om en 

person/organisation gör något för individen finns också en förväntan att få något tillbaka. Det 

handlar i det stora hela om ett berättigandegörande. Är arbetslivsintroduktion en insats som 

skapar möjligheter eller mest ställer krav? 

 

Antoinette Hetzler (2009), professor i sociologi, skriver i sin bok, Delaktighet under hot, om 

avstämningsmötet, som ses som en del i Försäkringskassans arbetsmetodik. Studien har fokus 

på staten och lagstiftningen, i samspel med avstämningsmötet, för att se hur det går för den 

enskilde personen att komma tillbaka till arbetet eller arbetslivet. Det var under 1990-talet 

som det blev förändringar i socialförsäkringen, då Försäkringskassans sätt att arbeta, att få ut 

så många som möjligt i arbete implementerades. De sociala rättigheterna innefattades av 

tjänstemän som administrerade en rättighet som medborgarna hade, till sjukpenningen som 

tjänstemännen kunde villkora. Detta sågs som en stärkning av arbetslinjen. Enligt Hetzler 

innefattas avstämningsmötena av en rad olika åtgärder, som bygger på begreppet delaktighet, 

vilket också ses som en styrteknik. Avstämningsmötet ska gynna den försäkrade och tanken är 

att de olika inblandade aktörerna ska se till att den försäkrade fortare kan komma tillbaka till 

arbetslivet.  
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Försäkringskassan skall kunna beordra den försäkrade att komma till mötet, genom att 

hänvisa till 3 kap. 8a § AFL. Vidare handlar mötet om att stämma av om det behövs 

rehabilitering, utreda det medicinska tillståndet samt att se till arbetsförmågan och 

möjligheten att stå till arbetsmarknadens förfogande. Målet är att det ska ske en förändring för 

individen som är i beroende av sociala rättigheter, för att kunna försörja sig. Sociala 

rättigheter ska ses som ett sätt från samhällets sida att under en begränsad tid stötta den 

enskilde om denne skulle drabbas av arbetslöshet eller en långvarig sjukskrivning förklarar 

Hetzler. Arbetslöshetsförsäkringen för med sig att en person måste söka ett visst antal jobb 

under en bestämd tid eller vara med i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Vidare påpekar 

Hetzler svårigheten för den enskilde att förhålla sig under mötena, då den försäkrade ibland 

kan inta en roll som objekt eller subjekt. Anledningen till detta är att det inte finns ”jämlika 

grunder”. Den försäkrade kanske intar en sjukroll med de rättigheter som följer med eller vill 

ha hjälp tillbaka till arbetslivet. Det finns också en annan viktig aspekt, vilket är det kollektiva 

intresset. För den försäkrade skulle detta kunna innebära att denne blir sjukpensionerad, på 

grund av effektiviseringar på arbetsplatsen, eller ställs till arbetsmarknadens förfogande.  

 

Risken med detta är att den enskilde blir behandlad som ett objekt. Det framkommer av 

flertalet intervjuer i Hetzlers undersökning att den försäkrade i början av samtalet är subjektet, 

det vill säga har sin fulla formella rätt att tänka på vad denne själv vill. Men efter ett tag styr 

handläggare, som representerar myndigheterna, de frågor som ställs och den försäkrade får 

därmed en snävare ram att förhålla sig till. Ramen i detta sammanhang karaktäriseras av att 

den försäkrade går från att vara ett subjekt till ett objekt. Avhandlingen fokuserar på de två 

begreppen objektivitet och stämpling, samt hur de i sin tur påverkar den enskilde personen i 

mötet med myndigheten. Intressant är om individen framstår som subjekt eller objekt i 

arbetslivsintroduktionen. 

 

I sin avhandling Sjukskrivningssystemet – sjuka som blir arbetslösa och arbetslösa som blir 

sjukskrivna skriven av rättssociologen Daniel Melén (2008) specificeras frågan ”Varför blir 

arbetslösa, sjukskrivna och vad hindrar dem att återgå till arbete ?”. Avhandlingens 

övergripande syfte är att se till kopplingen mellan arbetslöshet och sjukskrivning. Den 

huvudsakliga inriktningen är att ta reda på varför arbetslösa är överrepresenterade bland 

sjukskrivna. En hypotes som Melén presenterar är om överrepresentationen bland sjukskrivna 

skulle vara ett systemfel, det vill säga att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bygger 

sina organisationer utifrån olika begrepp.  
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Myndigheterna använder arbetsförmåga respektive anställningsbarhet, vilket kan påverka den 

enskilde. (a.a.:12) Under två års tid har Melén följt samverkan mellan Arbetsförmedlingen 

och Försäkringskassan, genom att deltaga vid ledningens styrgruppsmöten (FK). 

Handläggarnas arbete när det gäller berednings och trepartssamtal, har följts under 

sammantaget ett år. Den samverkan som sker mellan Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen visade sig fungera dåligt, då det kom fram under styrgruppsmötena och 

även från handläggarna att tänket genomsyras av ”vi och dem”. Samverkans funktion i detta 

sammanhang skulle vara att myndigheterna ges en möjlighet att samtala kring att göra en 

rättvis bedömning. På så sätt är tanken att bedömningen ska bli rättvis gentemot den enskilde 

och att handläggaren kan bedöma arbetsförmågan. 

 

Utifrån de trepartssamtal som Melén varit med på, är begreppet arbetsförmåga centralt. I 

flertalet situationer visade det sig att den försäkrade hade funderat på sin arbetsförmåga i 

relation till arbetslinjen och hur denne själv såg på sina möjligheter. Det fanns en vilja till att 

komma tillbaka till arbetslivet, en del blev mer sin sjukdom och förhöll sig därmed utifrån det. 

Det visade sig också finnas en maktrelation mellan handläggare och den enskilde individen, 

som ofta väger över till handläggarens fördel, men som styrs av sin organisation. Den 

enskilde individen kan välja att gå en annan handläggare tillmötes. Om vi ser till en person 

som är arbetslös och långtidssjukskriven och är i fasen, att försöka hitta ett lämpligt arbete, 

kan det bli en stämpling som arbetsoförmögen.  

 

Denna stämpling skulle kunna medföra att den försäkrade ger upp hoppet om ett arbete och i 

stället förhåller sig till att vara arbetsoförmögen, som även finns i medvetandet. 

Arbetsmarknaden som har sina krav påverkar i sin tur den enskilde att ständigt prestera. Det 

har framkommit att Försäkringskassans handläggare tvingas göra subjektiva bedömningar, 

utifrån det objektiva egenskaper de anser den långtidssjukskrivne har. En handläggare på 

Försäkringskassan, i Meléns avhandling, menar att anledningen till att arbetslösa är 

överrepresenterade bland sjukskrivna är för att arbetslösa har varit en grupp som man inom 

myndigheten inte tidigare sett. Andra viktiga aspekter ansågs vara en frånvarande arbetsgivare 

och att den försäkrade då upplevde en stress när utförsäkringen närmade sig. Det kan vara så 

att arbetsförmedlaren, handläggaren för en sökande, flyttar den sökande till 

Försäkringskassan. Detta gjorde handläggaren med bedömningen att arbetsmarknaden inte 

finner något intresse av en sökande som har en begränsad arbetsförmåga.  
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Melén skriver i sin studie att flertalet av de försäkrade som han har kommit i kontakt med, har 

en historia bakom sig, som förtäljer att arbetslösheten har uppkommit genom en begränsad 

arbetsförmåga. Därmed ses inte de ökade antalet långtidssjukskrivna vara en förändrad 

inställning till arbete. Utan snarare är det att sjukfrånvaron har ökat på grund av att 

arbetsförmågan kopplas samman med arbetsmarknadens utveckling. Denna avhandling 

belyser maktrelationen och stämplingen av individen, men också om arbetsoförmågan är ett 

systemfel eller en individbrist. 

 

Agneta Hedblom har skrivit avhandlingen Aktiveringspolitikens janusansikte- en studie av 

differentiering, inklusion och marginalisering (2004) inom socialt arbete. Studien byggs upp 

av ett empiriskt material innefattande fyra fallstudier, däribland en intervjustudie, där  

invandrade män och kvinnor samt personal inom verksamheterna har intervjuats. Vidare har 

Hedblom gjort en dokumentstudie. Ett flertal dokument av intresse för problematiken har 

utarbetats av såväl verksamheterna och Malmö stad, samt externa utvärderare. En kvalitativ 

studie valdes för att lyfta fram, hur aktiveringspolitiken handlades och påverkade de 

invandrade männen och kvinnorna. Avhandlingen fokuserar på vad som sker i organisationen 

och i kontakten mellan handläggare och de invandrade männen och kvinnorna. Det som sker i 

organisationen påverkas utifrån politiska beslut, lagar, uppbyggnaden av organisationen samt 

samtal som sker inom verksamheten. De intervjuer som görs innefattar socialsekreterare, 

handläggare vid enheterna för ekonomiskt bistånd i varje stadsdel. Handläggare på Söka 

Jobbkontoret i S Innerstaden, AUC Rosengård, Fosie, Hyllie samt enhetschefer inom utvalda 

verksamheter.  

 

Det bedöms viktigt att handläggaren och klienten kan skapa en bra dialog mellan sig, så att 

det finns möjlighet att utveckla sig som klient. En aspekt i detta sammanhang är att påpeka 

vikten av att klienten får träffa samma handläggare, som redan har kunskap om klienten, 

vilket en ny handläggare inte har. Utifrån de intervjuer som är gjorda med handläggare och 

socialsekreterare visade det sig att de oftast bara har kontakt med mannen i familjen. De får 

därför inte kunskap i samma utsträckning om kvinnan, exempelvis vilken utbildning samt 

arbetsbakgrund hon har. Vidare framkom det att de arbetssökande ofta har en felaktig bild om 

sin förmåga och vad som är realistiskt att åstadkomma. Då är det viktigt att handläggaren 

utifrån olika perpektiv belyser för klienten och väcker dennes tankegångar. Om man ser det 

utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv har männen en bättre utgångspunkt i jämförelse med 

kvinnorna.  
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Detta beror på att männen har varit ute i arbetslivet i större utsträckning och haft fler 

sysselsättningar. I vissa fall har männen också mer utbildning eller varit i en åtgärd tidigare. 

Aktiveringspolitiken skapar dynamik då den innefattas av krav på individen och möjligheter 

till resurser som kan innebära att den arbetssökande kommer ett steg närmare 

arbetsmarknaden. Det går att se en koppling mellan janusansiktet och aktiveringspolitiken, då 

de båda genomsyras av en möjlighet för den enskilde att nå en social inklusion på 

arbetsmarknaden. Tidigare forskning har visat två tydliga inriktningar, den ena att 

aktiveringspolitiken är det enda medel till hands för att kunna få en arbetssökande tillbaka till 

arbete. Den andra inriktningen innebär att det krävs en välfärdspolitik för att kunna motverka 

exklusion från arbetsmarknaden. Avhandlingen genomsyras av ett myndigheternas 

janusansikte och de två begreppen stöd och kontroll. Tanken är att underlätta inströmningen 

och motverka utstötningen. Hur balanseras stöd och kontroll i arbetslivsintroduktionen? 

 

Malin Junestav (2004), tidigare verksam vid Arbetslivsinstitutet i Stockholm och vid 

Ekonomiska historiska institutionen vid Uppsala universitet, skriver i sin avhandling 

Arbetslinjer i svensk socialpolitisk debatt och lagstiftning 1930-2001 om hur arbetslinjen har 

sett ut över tid. Hennes syfte med avhandlingen är att undersöka arbetslinjen utifrån en 

politisk synvinkel, den politiska debatten såväl som politiska och ekonomiska reformer. 

Sammanfattningsvis menar hon att arbetslinjen handlar om att få människor delaktiga i 

samhället och motverka utanförskap. Junestav definierar själv arbetslinjen utifrån politiska 

och ideologiska inriktningar som i sin tur ger normer för den enskilde gällande rättigheter och 

skyldigheter i förhållande till stat och samhälle i stort. 

 

Den har haft olika innehåll och idéer utifrån en politisk synvinkel, där stor betydelse har varit 

den sociala kontexten (a.a:19). Hon menar vidare att innebörden av begreppet arbetslinjen har 

förändrats med samhällsutvecklingen. Från att ha bestått av disciplinering och kontroll innan 

demokratiseringen, till en aktiv arbetsmarknadspolitik i en demokratisk välfärdsstat. Två 

viktiga begrepp är vad som ses som individens rättigheter och skyldigheter gentemot 

samhället. Ska arbetslivsintroduktion ses som ett instrument att skapa delaktighet? 

 

Låt oss se sammantaget, hur forskningen har bidragit till min studie och gjort att jag har 

kunnat arbeta vidare. Om man ser arbetslivsintroduktion som del i en aktiveringsstrategi 

ställer genomgången upp riktlinjer för att arbetslivsintroduktionen ska kunna bli 

framgångsrik.  
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Forskarna pekar på olika sätt upp motsättningar och avvägningar som är komplexa. Junestav 

(2004) skriver i sin avhandling att arbetslinjen består av skyldigheter och rättigheter för den 

enskilde samhällsmedborgaren, som har sett olika ut över tid. Hon betonar också att 

aktivering skapar delaktighet. Ulmestig (2009) betonar vikten av att individen ska kunna 

försörja sig själv utan att behöva nyttja skyddsnätet, det vill säga försörjning från samhället. 

Det måste i ett sådant perspektiv vara så att det skapas möjligheter. En problematik som 

Melén (2008) belyser är att myndigheterna använder sig av olika begreppsdefinitioner, som 

kan påverka den enskilde. Det känns angeläget att arbetsoförmåga definieras i en 

kommunikativ process. Det blir också viktigt att individen inte går från att vara ett subjekt till 

ett objekt i rehabiliteringskedjan. Detta skulle enligt Hetzler (2009) kunna innebära att 

individen ges en snävare ram att förhålla sig till, då handläggare från de olika inblandade 

myndigheterna lutar sig mot specifika kategoriseringsinstrument. Det bör därför lyftas fram, 

precis som Hedblom (2004) skriver, att dialogen mellan handläggare och klient är oerhört 

betydelsefull, då klienten kan stärkas och komma vidare i sin rehabilitering.Det är viktigt att 

kombinationen av stöd och kontroll inte ”tippar över” åt det senare. Forskningen lyftar fram 

arbetslinjen och det primära kravbet på att individer ska kunna vara självförsörjande, vilket 

genomsyrar Regeringens proposition 2007/08:136 och Arbetsförmedlingens uppdrag. En 

starkare arbetslinje kan vara anledningen till att rehabiliteringskedjan skapades. Utifrån denna 

forskning har jag försökt att lyfta fram relevant teori. 
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3 Teori och begrepp 

Teoridelen tar sin utgångspunkt i begreppen aktivering och empowerment. Aktivering är ett 

centralt operationellt begrepp i diskussionerna om vad som är målet med förändringarna inom 

sjukförsäkringen. Det har imorterats till följd av att Arbetsförmedlingen blivit en part i 

rehabiliteringskedjan. I inledningen har dess betydelse uppmärksammats och i Ulmestigs och 

Hedbloms avhandlingar, vilka behandlats i avsnittet om tidigare forskning finns också 

begreppet med. Här görs några ytterligare bemärkningar. I talet om rehabiltiering och 

arbetslivsintroduktion påtalas vikten i de dokument som styr insatserna att individen ska ha 

inflytande och få nya förutsättningar i att delta i arbetslivet. Av den anledning förs begreppet 

empowerment in. 

 

Om vi ser till arbetslöshet och hur den växer fram kan den uppkomma genom fyra olika 

omständigheter (Olofsson, 1996: 88-89). En orsak kan vara att arbetet ses som säsongsbetonat 

och därmed inte kan utföras under samtliga årstider. Det kan också vara så att det sker en 

strukturell arbetslöshet, vilket orsakas genom att exempelvis branscher inte längre får finnas 

kvar på marknaden. En tredje orsak är friktionsarbetslöshet som innebär att det finns regionala 

obalanser och arbetskraften behövs på en ort, men efterfrågas inte alls på en annan. 

Arbetslöshet kan också härledas till konjukturer, då aktivitetsnivån sjunker (a.a:88-89). 

Framgången för en arbetslinje påverkas av dessa orsaker till arbetslöshet, men de har inte satt 

några avtryck i att analysera förutsättningar eller att diffentiera strategier.  

 

3.1 Aktivering – en utvidgning 

Arbetslinjen har en lång historia bakom sig och anses vara något positivt, både för den 

enskilde individen såväl som för samhället i stort. Enligt Olofsson (1996) finns två 

grundläggande skäl till att dagens arbetslinje vuxit fram. En av dessa tankegångar är att synen 

på arbetslöshet och utanförskap ur ett individperspektiv är negativt, något att skämmas för, 

och inte bra för individens moral. En annan aspekt är det samhällsekonomiska perspektivet. 

Vidare menar Olofsson (1996) att arbetslösa kan göra något samhällsnyttigt arbete i stället för 

att inta en passiv roll (a.a:62). Marie Jahodas intar ett socialpsykologiskt synsätt i sin bok 

Employment and unemployment där hon ger sin syn på arbetslöshet. Hon menar att 

arbetslöshet kan ställa till en rad problem. Teorin genomsyras av vad arbetet betyder för den 

enskilde och inte enbart bör ses som ett lönearbete.  
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Jahodas förhåller sig till fem kategorier. Bortsett från arbetets betydelse, menar hon att det 

finns andra mänskliga värden såsom: regelbundna aktiviteter för människor, att det finns en 

tidsstruktur i vardagen, ett socialt nätverk utanför hemmet, delaktighet i gemensamma mål 

och individuell status samt identitet i samhället. Dessa beskrivna behov glöms ibland bort hos 

dem som har ett arbete, och kan därför förklara hur en person som är arbetslös kan uppleva 

psykologisk destruktivitet. Jahodas teori försöker förklara arbetets betydelse och varför 

människan vill arbeta (1982:39). Arbetslöshet visar att den sociala strukturen för den enskilde 

påverkas radikalt (a.a:83). Vidare menar Jahoda att människor vill arbeta, då det sker 

upptäckter inom jobbet, men det är också viktigt att det finns gränser, som inte går ut över den 

mänskliga naturen (a.a:86). Hennes forskning poängterar individperspektivets betydelse i en 

arbetslinje.  

 

Arbetslinjen innebär idag att arbetslösa ska ges möjligheten till ett arbete, en utbildning eller 

annan åtgärd innan staten betalar ut en ersättning. Arbetslinjen står vidare nära argument om 

samhällsnytta. Att flertalet människor är i arbete innebär att det finns tillräckligt med 

skatteinkomster och att det är möjligt att finansiera en framtida välfärd. Det är även viktigt 

utifrån aspekten att behålla en hög produktivitet och kunna använda nationens resurser. 

Arbetslinjen kan ses utifrån två olika perspektiv, där den första utgår ifrån ett politiskt intresse 

att göra arbetsmarknaden mer effektiv. Men å andra sidan handlar det också om att sätta press 

på de arbetslösa. Tanken med den aktiva arbetsmarknadspolitiken är att den ska kunna bidra 

med lösningar både för den arbetssökande och för arbetsgivaren (a.a:16).  

 

3.2 Empowerment 

Greta Marie Skau (2008) skriver i sin bok Mellan makt och hjälp- om det flertydiga 

förhållandet mellan klient och hjälpare. Genom att människor ges möjlighet att växa och 

utveckla sig själva, kan det i sin tur leda till en professionell kvalitetshöjning.(a.a.15).  

Att en individ blir klient påverkar denne för resten av livet. För klienten betyder detta att 

ständigt vara i kontakt med professionella hjälpare. Hjälpapparaten som innefattas av 

professionella hjälpare är på samma gång en ”maktapparat” (a.a:16). För både hjälparen och 

klienten innebär relationen emellan dem, att de båda befinner sig och förhåller sig till en 

verksamhet, som innefattas av professionell makt och kontroll. Trädgårdh (2000) skriver i sin 

bok Empowerment och egenmakt om begreppet empowerment såsom självkänsla, precis som 

ett medel för att nå politiska och kollektiva mål.  
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Vidare menar han att begreppet skulle kunna förklaras genom ett starkare självförtroende, 

som kan medföra att en individ gör ett politiskt handlande, för att komma åt sina rättigheter 

(a.a:24-27). Tanken med empowerment är att stärka individer som i sin tur gör att de vill 

förändra sin situation. Genom att få kraft kan individen komma ur sin maktlösa tillvaro. Det är 

viktigt att det ges möjlighet till aktiviteter som gör att personen själv har kontroll på sin 

tillvaro och ger självförtoende samt självkänsla. Att arbeta utifrån en empowermentsyn 

innebär att försöka få individen till en nivå av medvetenhet, hur den egna livssituationen ser 

ut och samhällsstrukturen runt omkring (Askheim,2007:20). Empowerment kan ses som ett 

sätt att skapa en form av motmakt, vilket innebär att individen ges möjlighet till utveckling av 

sina egna personliga resurser. Detta för att kunna avlägsna blockeringar och istället försöka nå 

rättvisa och jämlikhet. Att arbeta utifrån denna inriktning innebär att se till att bygga upp 

kraftdimensioner hos individer och inte alls fokusera på vad som skapar makt och hur 

maktlöshet kan uppkomma (a.a:26). Wright Nielsen (2009) har i sin avhandling Viljen til at 

frigøre, en undersøgelse af empowerment i praksis undersökt begreppet empowerment i 

relation till integration, med utgångspunkt i equal-programmet som bekämpar alla former av 

diskriminering på arbetsmarknaden och härleds till ålder, kön, etnicitet, sexualitet och 

handikapp. Avhandlingen visar på olika perspektiv kring empowerment såsom plikten till 

självförsörjelse. Den kulturella aspekten lyfts fram om kvinnans frånvaro på 

arbetsmarknaden. Empowerment kan också ses som deltagande i demokratiska processer.  

 

Vidare skriver Skau (2008) om två olika nivåer; systemnivån och personnivån. Systemnivån 

är ett ramverk av olika regler och värderingar. Vidare innehåller den personnivån som 

innefattas av mötet mellan den enskilda hjälparen och klienten. Det finns system som anses 

vara hårt kontrollerade, där hjälparen inte ges möjlighet till att göra egna beslut. För att 

hjälparen ska kunna göra ett bra arbete, krävs det att denne kan sätta sig in hur klienten kan 

uppleva det känslomässigt. Det är dock viktigt att hjälparen kan skilja på sig och sin klients 

verklighet, samt att det finns gränser för engagemang. I detta sammanhang är det därför 

viktigt att lyfta fram begreppen förnuft och känsla, för utan dem kan det bli obalans.  

 

”Om jag som professionsutövare önskar att kontakten mellan mig och en annan människa ska 

bli konstruktiv måste jag uppföra mig så att vederbörande kan lämna samtalet mellan oss med 

stärkt självkänsla och ökad kompetens i förhållande till sitt eget liv och sin hälsa” 

(Skau, 2008:33).  
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För att kunna uppnå detta bör jag som professionell använda mig av ett resursorienterat 

tänkande, vilket innebär att se till en person med förmåga till att lära och förändra samt 

resurser till att förändra nuvarande situation. Det är viktigt att handläggaren vågar tro på sin 

klient och ge ansvar. Förmågan att ta ansvar för sitt egna liv kan under en period vara nedsatt 

och då bör handläggaren finnas till hands (a.a:33-34). När en person kommer in i 

hjälpapparaten innebär det att denne går från subjektstatus till objektstatus. Denna övergång 

innebär att klientens identitet går från att vara den som bedömer och handlar till ett föremål, 

där andra gör bedömningar och avgörande för personen. ”Det betyder att man måste 

underkasta sig det mäktiga rikets regler och normer och bli objekt för dess diagnostiska, 

terapeutiska, hjälpande, stödjande, frigörande eller undertryckande handlingar ” (a.a:45). 

Denna övergång från subjektstatus till objektstatus är något som sker under en längre tid. 

Utvecklingen kan se olika ut, beroende på hur den professionella hjälparen förhåller sig till 

klienten (a.a:45). Både hjälparen och klienten ingår i en relation, men det är inte en vanlig 

relation utan den skiljs åt på många sätt. Klienten hittar sin klientroll och hjälparen lär in sitt 

förhållningssätt, genom struktur, handledning, en praktisk förankring samt studier. Det sker en 

förändring av klientens självbild, som utsätts för en rad frågor om sitt privata liv (a.a:57). 

 

Om vi ser till teoridelen har den bidragit till min studie genom att lyfta fram individen och 

samhällets syn till arbete/aktivering. Vikten av ett professionellt förhållningssätt för att den 

arbetssökande/försäkrade ska kunna utveckla sig själv. Om makten i stället ges i form av 

empowerment kan det stärka individen.  
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4 Metod 

Under metoddelen presenteras etiska överväganden som gjorts gällande studien samt 

metodval, urval, pålitlighet och tillförlitlighet samt tillvägagångssätt.   

 

4.1 Etiska överväganden 

 
När forskning görs med utgångspunkt om människor blir det viktigt att forskaren är medveten 

om de etiska problemen och moraliska dilemman, som kan uppkomma vid intervjusituationer. 

Innan jag påbörjade min studie valde jag att tänka igenom vilka aspekter som kunde beröra 

min uppsats. Att göra etiska överväganden i forskning är viktigt, vilket Holme och Solvang 

(1997:32) poängterar genom att säga att; våra medmänniskor måste skyddas och inte ses som 

ett ”medel” för att nå mål, obereonde av vilket mål som ska uppnås. Denscombe  

(2009:193-197) talar om tre etiska principer som forskaren bör ha i åtanke under studiens 

gång. Hans principer hämtas utifrån att människor som är med i en forskning ska skyddas 

gentemot forskaren. Den första principen innebär att informanten skyddas, denne ska inte 

skadas, på grund av att ha ställt upp i forskningen. Skadan skulle kunna vara att denne får det 

sämre efteråt än vad det var innan (psykologisk skada) eller att det blir långsiktiga skador. 

Därför valde jag att inte avslöja någon information om informanterna, genom att tillämpa 

anonymitet. Den andra principen innebär att forskaren ska vara ärlig och visa respekt. Detta 

gjorde jag genom att berätta om min studie inför en eventuell intervju. Vidare visade jag 

respekt genom att lyssna till informanten och försöka bemöta med följdfrågor, samt visa 

intresse för informanten. Sista principen, informerat samtycke, står för att deltagarna ska få 

vara med frivlilligt och inte tvingas att ställa upp (a.a.).  

 

Innan intervjun påbörjades tillfrågades informanten hur han eller hon förhöll sig till 

bandinspelning, för att kunna bygga upp en tillit och förtroende gentemot den intervjuade. 

Vidare berättade jag att i uppsatsen kommer en avidentifierng att ske, det vill säga att ändra 

namnen, så att det blir fullständig anonymitet. Min förhoppning var att deltagarna kände sig 

trygga och att de svar som kom fram i görligaste mån skulle spegla deras faktiska 

uppfattningar. Anledningen till att jag valde att avidentifiera samtliga informanter var för att 

skapa en trygghet till studien och öppet kunna svara på frågor. En risk med att inte 

avidentifiera skulle kunna vara motsatsen, det vill säga att de inte berättar hur de upplever 

saker och ting, utan mer förhåller sig till myndigheten och en gemensam uppfattning som 

delas med kollegorna. Det var inte det som jag ville få information om, utan jag sökte i min 
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kvalitativa studie efter informantens personliga uppfattning och åsikt.  Under den 

verksamhetsförlagda praktiken var jag på Arbetsfömedlingen och under min studie skulle jag 

komma i kontakt med en arbetsförmedlare som jag var i kontakt med sedan då. Detta gjorde 

att jag som forskare funderade på min roll och hur den eventuellt skulle kunna påverka 

undersökningen. Jag kom fram till att studien inte skulle kunna påverkas. Det är av stor vikt 

att jag kan förhålla mig objektivt och opartiskt. Risken skulle annars kunna vara att jag som 

forskare identifierar mig för mycket med intervjupersonen och förlorar mitt kritiska 

förhållningssätt till det som framkommer under intervjun.  

 

4.2 Urval  

Jag har genomfört sex intervjuer för att kunna fånga upp synen från aktörerna i 

rehabiliteringskedjan. Individens väg genom rehabiliteringskedjan är i fokus och utifrån att 

intervjua olika aktörer såsom: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Svenskt näringsliv och 

projektet Brunnen, är målet att se hur den arbetssökande/försäkrade kan komma tillbaka till 

arbetslivet igen. Vidare berättar två tidigare deltagare i projektet Brunnen, om sin väg tillbaka, 

via rehabilitering till arbetslivet. Intervjuguiden har formulerats runt tre teman; aktivering, 

empowerment och social inklusion. Aktivering valdes för att försöka se till målet, att den 

arbetssökande/försäkrade tillslut skulle hitta ett arbete. Empowerment står för den delaktighet 

i processen som kan finnas på olika nivåer och i sin tur påverkar den enskilde. Den sociala 

inklusionen skapas då en person gått igenom processen från arbetssökande/försäkrad till att få 

ett arbete. För att försöka skapa en fullständig bild för läsaren, väljer jag att börja med att 

presentera Arbetsförmedlingen i det empiriska materialet och därmed ge handläggarens syn 

på programmet arbetslivsintroduktion. Sedan kommer jag att lyfta fram Försäkringskassan, 

Svenskt Näringsliv, för att se det utifrån ett perspektiv av samverkan myndigheterna emellan 

och vad det kan innebära för den enskilde. Avslutningsvis introduceras projektet Brunnen och 

två tidigare deltagare.  

 

 

4.3 Tillvägagångssätt  

 
Jag har valt att göra en kvalitativ studie baserad på intervjuer. Informanterna kom jag i 

kontakt med på olika sätt. En av informanterna träffade jag under min praktik. En av mina 

handledare under praktiktiden gav mig numret till en handläggare på Försäkringskassan, som 

arbetade med samverkan och arbetslivsintroduktion. Informanten från Svenskt Näringsliv och 

projektet Brunnen fick jag från andra kontakter via min praktik.  
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Deltagarna från Brunnen kom jag i kontakt med genom den informant som jag träffade via 

Brunnen. Dock var det svårigheter under uppsatsens gång att få tag på vissa av informanterna. 

Detta medförde att jag fick göra en förskjutning i min tidsplan. Följden blev då att 

transkriberingarna gjordes senare samt teoridelen, analys och slutdiskussion skjöts framåt.  

 

Jag valde att göra intervjuer då jag vill söka svar på människors åsikter, uppfattningar, känslor 

och erfarenheter. Intervjun gjordes utifrån ett semistrukturerat upplägg, vilket innebar att jag 

hade intervjun indelad i tre teman: aktivering, social inklusion och empowerment. 

Informanterna fick svara på ett antal frågor som jag ställde, men det fanns även en flexibilitet 

från min sida, gällande följdfrågor (Denscombe,2009:234). Fördelen med den 

semistrukturerade intervjun (och den kvalitativa ansatsen) var att jag kunde ställa spontana 

följdfrågor, vilket ökade möjligheten att få en helhetsbild. Det är viktigt att sätta en svarstid  

menar Denscombe (2009:252). Jag valde 45 minuter för att genomföra intervjun.  

Innan intervjun påbörjades fanns det utrymme att hälsa på varandra, presentera sig och jag 

förklarade för informanten om studiens syfte samt bakgrund. Detta tror jag bidrog till en 

avslappnad stämning. Efter presentationen frågade jag informanten, hur personen ställde sig 

till att jag spelar in intervjun på band. Denscombe (2009:259) menar att informanten kan 

känna sig obekväm till en början, men att de blir avslappnade efter ett tag. ”När de används på 

ett försiktigt och hänsynsfullt sätt innebär ljudupptagningar inte någon större störning i 

intervjusituationen, och de har tydliga fördelar” (a.a.).  Det är dock viktigt att respektera om 

informanten/informanterna inte vill att jag spelar in det på band och känner sig obekväma 

med det. Det var en av informanterna som inte ville att jag skulle spela in, i stället förde jag 

anteckningar. Efter informanten hade gett mig svar på en fråga, valde jag att fråga djupare och 

be informanten specificera sitt svar. Detta gjorde jag bland annat när det gällde definitioner av 

begrepp. 

 

 När intervjuerna hade gjorts är det en viktig del att forskaren ser till att transkriberingarna 

kontrolleras av informanten. Det transkriberade materialet återgick till de intervjuade via mail 

och de skickade antingen att det var rätt uppfattat eller att något skulle kompletteras. För att 

det inte skulle bli något missförstånd, sände informanten mig en bifogad fil med omarbetad 

transkribering.  
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4.4 Pålitlighet och tillförlitlighet  

Vid genomförandet av en kvalitativ studie är det viktigt att se till begreppen pålitlighet och 

tillförlitlighet samt dess innebörd. Det har tidigare funnits en skepsis, när det gäller 

trovärdigheten kvalitativa studier. Detta är något som Katarina Sjöberg et al (2008) hävdar 

inte längre stämmer. ”Trots bakvatten kan ändå konstateras att kvalitativ forskning har vunnit 

erkännande i så stor utsträckning att dess värde inte längre måste försvaras i alla 

sammanhang” (Sjöberg och Wästerfors,2008:164). En fördel med den kvalitativa metoden är 

att studien utgår ifrån intervjuer, vilket gör att jag som forskare kan återvända till mina 

informanter med data och kontrollera att det jag har funnit är tillförlitligt. Det bidrar i sin tur 

till att jag som forskare kan ha viss kontroll över att jag har gjort ”rätt” tolkningar av det 

intervjumaterial som jag använder (Denscombe,2009:380). Tillförlitligheten i studien är att 

jag som forskare blir en del av datainsamlingen, då det sker genom intervjuer. Lundqvist 

(1993) talar om en modell med tre plan. Min studie fokuserar på utsagoplanet som lyfter fram 

aktörernas bild av verkligheten samt deras motiveringar. Verkligheten knyter an till många 

olika perspektiv såsom element och relationer. 

 

Det är därför av stor vikt, som forskare, att förstå att det inte går att ”fånga” hela verkligheten 

som en informant berättar om. I stället får forskaren göra ett urval av data som kan relateras 

till studien (a.a:108-109). Skälet till att jag valde att göra en kvalitativ studie är för att då kan 

jag få information direkt från informanten och på så sätt få en djupare förståelse. ”Den 

kvalitativa intervjun är en unikt känslig och kraftfull metod för att fånga erfarenheter och 

innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld. Genom intervjun kan de förmedla sin 

situation till andra ur ett eget perspektiv och med egna ord.” (Kvale, 1997:70) Vidare har jag 

har inspirerats av den hermenutiska inriktningen, då den sätter subjektet i fokus, i mitt fall 

informanterna. (Denscombe,2009:102) Genom att jag fokuserar på subjektet kan jag utifrån 

de olika informanterna skapa en helhet av min studie. Jag vill ta hänsyn till kravet på 

konfidentialitet därför har informanten anonymiserats i redovisade citat (Holme och 

Solvang,1997:335). Vidare har jag valt att inte berätta för mycket i detalj om informanterna, 

då det skulle kunna innebära att en person som läser uppsatsen, känner igen någon av 

informanterna.   
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5 Presentation av intervjumaterialet 

Nedan presenteras resultatet av de sex intervjuer som ingår i studien. Tänker man utifrån en 

slags intressentmodell är de parter som är inkopplade på arbetslivsintroduktionen eller har 

kunskap om arbetsmarknaden och arbetets betydelse, i den undersökta kommunen som ingår. 

En arbetsförmedlare med inriktning mot rehabilitering och sjukskrivna har intervjuats liksom 

en handläggare på Försäkringskassan med inriktning mot programmet arbetslivsintroduktion. 

En person från Svenskt Näringsliv intervjuades också, för att få kunskap om arbetsgivarnas 

synsätt på arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

 

Projektet Brunnen samverkar med myndigheter och tillsammans med den enskilde är det 

gemensamma målet att individen ska få någon form av sysselsättning via Brunnen. Projektets 

omfattande mål är att hjälpa människor att nå en högre grad av självförsörjning (Nybro Brunn, 

2010). En intervju genomfördes med en företrädare för Brunnen. Utöver att svara på liknande 

frågor som övriga intervjuade, så diskuterades ett fall med denna informant vilket också 

presenteras nedan. Genom informanten vid Brunnen, fick jag vidare möjlighet att träffa två 

tidigare deltagare i projektet vilka ska vara med och starta ett socialt företagande. Socialt 

företagande innebär att en person som inte kan arbeta heltid, ges möjlighet att göra något 

tillsammans med andra och skapa, utifrån en kooperativ idé.  

 

5.1 Arbetsförmedlingen informerar 

Första frågan till informanten är hur arbetslivsinriktad rehabilitering kan beskrivas. 

Informanten börjar inledningsvis med att säga att det är ett stort begrepp och om man ser till 

Arbetsförmedlingens ansvar är det de samlade metoder och åtgärder som görs tillsammans 

med den enskilde. Detta görs för att handläggaren ska kunna få en kunskap om 

arbetsförmågan som personen har och för att jobba efter att det ska resultera i ett arbete och 

därmed en högre nivå av egenförsörjning. Vi för senare en diskussion kring hur arbetsförmåga 

definieras och informanten säger att Arbetsförmedlingens definition är 1. individen,   

2. arbetsuppgiften och 3. miljön. Om dessa tre nämnda faktorer samspelar och ses i ett 

sammanhang kallas det för arbetsförmåga. Utifrån handläggarens synsätt är arbetsförmåga när 

någon arbetsgivare vill betala för det en person utför, och då kallas det för lönearbete. Om det 

däremot inte finns någon som vill betala, talar man i stället om sysselsättningsförmåga eller 

aktivitetsförmåga.   
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Om vi ser till en person som ska rehabiliteras tillbaka till ett arbete och sedan misslyckas det, 

hur skulle ett sådant fall kunna se ut? Informanten berättar att det inte är bra när den enskilde 

känner att han/hon har misslyckats. Därför är det viktigt att det går sakta i hela processen och 

att den enskilde tar sitt ansvar för sin situation. Det kan exempelvis börja med en 

prövningsplats och att personen får känna efter hur det känns att vara på den specifika 

arbetsplatsen.     

 

”Målet är ju att personen ska komma i en arbetsförmåga som är så hög som möjligt, men 

ibland fungerar inte det och då är det också ett resultat. Man kanske inte behöver betrakta det 

som ett misslyckande.”   

 

Vidare menar informanten att det finns gånger då man får acceptera att personen inte har 

någon arbetsförmåga och då får individen se till någon aktivitet som kan klaras av istället. Det 

finns inte alltid arbetsuppgifter till alla människor menar arbetsförmedlaren, det kan vara så 

att man har ett annat uppdrag i livet som inte finns inom Arbetsförmedlingens ansvarsområde. 

Om det finns fall som misslyckas eller inte går som planerat, hur kan det då se ut när ett fall 

lyckas undrar jag som intervjuare. Informanten berättar att det är cirka 40 % som kommer 

tillbaka till arbetslivet, men alla återgår inte till ett heltidsarbete. Det är ju ett gammalt mål att 

alla ska jobba heltid. Att känna tillfredsställelse med sitt liv och få komma tillbaka till 

arbetslivet igen är ju ett jättebra mål i sig. Men när vi talar om människor som kommer 

tillbaka till arbetslivet kan man ställa sig frågande till hur arbetsgivarna ser på människor med 

längre frånvaro från arbetslivet. Informanten säger att arbetsmarknaden kan delas in i tre olika 

sektorer; den offentliga sektorn, stora multinationella företag och små-/medelstora företag 

med skilda förhållningssätt. Offentliga sektorn är sällan intresserad av att ta in personer som 

har funktionshinder och det hjälper inte att ge bidrag, utan det handlar om att personen ska 

vara 100 % produktiv. De små-/medelstora företagen tar nästan hela ansvaret för gruppen 

funktionshindrade och de kan se positivt till lönebidrag, arbetsanpassningar.    

   

Nästa fråga till informanten är vad som kan vara den främsta orsaken till att människor 

hamnar mellan flera olika ansvarsområden, mellan myndigheter. Informanten menar att 

orsaken till det, är att lagstiftningarna inte är synkroniserade. Myndigheterna har olika 

uppdrag och regelverk som glider isär. Om man ser tillbaka tio år så var det mer samarbete 

över gränserna.  
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Efter det fick Försäkringskassan ett helt annat uppdrag. Uppdraget gick ut på att minska 

sjukskrivningarna drastiskt och det skulle ske en förändring från sjukpenning till 

sjukersättning. Det medförde i sin tur att det centrala inte längre var arbetslivsinriktad 

rehabilitering, vilket man arbetade mer konkret med tidigare. Informanten menar vidare att 

det var det som gjorde att sjuktalet ökade, samtidigt som samarbetet med Arbetsförmedlingen 

blev mindre.  

 

” Jag tror inte politikerna såg helheten. De har ett politiskt mål och ser inte riktigt 

konsekvenserna av sina beslut. Tanken var primärt att man skulle spara pengar, men i 

gengäld blev det i verkligheten mycket dyrare. För människor kom ju inte tillbaka till 

arbetslivet, det blev någon slags inlåsningseffekt istället.”  

 

Om vi ser till samverkan mellan myndigheterna och hur det kan se ut när det inte fungerar. 

Informanten menar att vi kan se regelverket som en riktlinje, som att det finns möjligheter och 

inte hinder. Det är därför viktigt att om man är en aktör och samverkar i arbetslivsinriktad 

rehabilitering, att det finns en flexibilitet för att verkligheten inte är fyrkantig och ger 

exemplet:       

 

”…man kan inte göra om människor som är runda och stoppa in dem i fyrkantiga burkar. Det 

måste kunna vara lite töjbart. Men man måste naturligtvis hålla sig inom ramarna.  

Därför tror jag inte man ska eftersträva att få så detaljerade regelverk som möjligt för det gör 

ju bara att verkligheten blir fyrkantig. Det måste få finnas utrymme till bedömningar för den 

enskilde handläggaren, då tror jag man når de bästa resultaten. Människor är ju i realiteten 

väldigt olika och kräver individuella lösningar.” 

 

Jag tänker på arbetslivsintroduktion, och frågar informanten vad som har fungerat bra eller 

dåligt. Informanten upplever att det som varit bra är att människor får hjälp med att kunna 

komma tillbaka till arbetslivet. Det har inte funnits de möjligheterna tidigare och därmed har 

det blivit eftersatt. Det som har varit mindre bra är att ändra ersättningsformen, vilket gjort att 

fokus är på ekonomin, i stället för att komma tillbaka till arbetslivet igen. Men det är 

förståeligt att fokus blir på ekonomin, om ersättningen sänks eller inte kommer alls och det 

finns räkningar som ska betalas. Att göra förändringen med ersättningen, det vill säga 

utförsäkringen, samtidigt som den försäkrade flyttades över till Arbetsförmedlingen var inte 

lyckat. Har du upplevt att de personer som du mött, har ett motstånd gentemot programmet. 
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Informanten säger att hon inte mött något individmotstånd, men däremot mött många 

människor som varit väldigt sjuka: 

 

”…jag kan förstå att det kan kännas förnedrande när man kommer hit med rullator och måste 

ha ledsagare med sig. Vad ska vi kunna erbjuda, då kan det nästan bara bli, att man 

konstaterar att läget är som det är och att det inte är så mycket vi kan erbjuda.” 

 

Det blir fel när människor kommer så sjuka till oss, det borde Försäkringskassan kunna få 

bedöma om en person har resurser att klara av någonting överhuvudtaget. 

Arbetslivsintroduktion borde kunna användas med urskiljning. Det måste finnas reella 

förutsättningar för den enskilde att kunna vara aktiv av något slag.  

 

Efter en uppföljning med Arbetsförmedlingen berättas att av dem som påbörjade 

arbetslivsintroduktion har 50 % gått vidare ut i arbete, därmed anställningsbara, och 50 % har 

gått tillbaka till Försäkringskassan igen. Vidare berättas att samverkan i Kalmar har sett något 

annorlunda ut i jämförelse med riket i stort. Kalmar har gjort så kallade överlämningsmöten, 

vilket innebar att den försäkrade, en handläggare från Försäkringskassan och en 

arbetsförmedlare träffades för ett möte innan inträdandet i programmet.  

För dem som gick tillbaka till Försäkringskassan innebar det ett nytt möte, för att den då 

arbetssökande skulle känna sig trygg i processen. En representant från myndigheten menar att 

anledningen till att människor fick gå tillbaka till Försäkringskassan igen, kan bero på att 

individen inte hade någon verklighetsuppfattning. Vidare berättas att Arbetsförmedlingen har 

fått mycket feedback i bemötandefrågan från de arbetssökande som gått med i programmet 

arbetslivsintroduktion. Henrietta Stein, chef för avdelningen ”Rehabilitering till arbete på 

Arbetsförmedlingen”, säger att programmet har varit i gång i tre månader, med 19 000 

individer inskrivna i programmet. En slutsats som Stein gör, utifrån den webbenkät som 1 000 

personer gjort om hur tiden har varit i programmet, visade det sig att 98 % var nöjda med 

bemötandet. En av de 1 000 personerna skrev i webbenkäten:  

 

”Mitt utgångsläge och förväntan var noll vid ingången av Arbetslivsintroduktion. Första 

mötet med handläggaren vände helt och hållet på upplevelsen av vad detta skulle kunna 

innebära för mig. På grund av helhetssynen på mig som person med det sjuka och friska utan 

värdering och inriktning av att stärka det friska gav mig hopp och något av lust började.  
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Det var en stark vändning från att gå in på Arbetsförmedlingen med noll förväntan och sedan 

gå ut med hopp.” (VIS, 2010)  

 

5.2 Försäkringskassans syn  

Om vi ställer samma frågor till handläggaren på Försäkringskassan, kommer det att ge oss 

samma svar som arbetsförmedlaren på Arbetsförmedlingen? Låt mig presentera materialet 

som kom fram under intervjun.  

 

När jag ställer första frågan till informanten, vad arbetslivsinriktad rehabilitering innebär, 

menar hon att en individ mår bra av att arbeta, kunna försörja sig själv och att få vara i ett 

socialt sammanhang. Arbetsrehabilitering innefattar också att lyfta människan, så känslan 

kommer att ”jag kan utföra ett arbete”. Att våga ta steget som det kanske inte var tänkt från 

början. Vidare påpekar hon att det finns sjuka som tappar hela sin identitet. Vårt samhälle är 

uppbyggt mycket kring att arbeta och det blir på samma gång vår identitet. Informanten menar 

att det börjar redan när barnen är små, då vi frågar vad har du gjort i dag på dagis?  Eftersom 

identiteten sitter i arbetet är det svårt för de personer som inte kan fungera på 

arbetsmarknaden och då gäller det att jag lyfter dem som handläggare. Informanten menar på 

att det är jätteviktigt att den försäkrade inte ser det som ett misslyckande att inte klara av att 

jobba. Vi i Sverige har en rättighetsförsäkring som innebär att människor får sjukersättning. 

Vidare menar hon att det är viktigt att vi finner en arbetsmarknad som passar för alla 

människor, vilket den inte gör i dag. Anledningen är att en individ ska kunna komma tillbaka 

till arbetslivet, vilken skulle vara den viktigaste länken. Informanten är väldigt övertygad om 

att det är att se individen i mitten med aktörer runt omkring sig.    

  

”…att vi är tydliga med att den här personen är viktig, det har varit väldigt mycket mycket 

mer kört över, satt gränser, sagt det är ditt eget ansvar, och det är det, det är viktigt att säga 

att det är individens ansvar, men inte, men på ett sådant sätt att det lyfter individen, inte på ett 

sådant sätt att vi slänger till dem, det här är inte mitt bord det här får du sköta själv…” 

 

Nästa fråga som informanten får är hur arbetsförmåga kan definieras. Inledningsvis börjar 

informanten med att påpeka, att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har olika 

begrepp, som skapar svårigheter. Arbetsförmåga definierar informanten, då en individ kan 

utföra ett arbete, att ha resurser, att klara av sin vardag. Hon menar vidare att en individ måste 

kunna klara sin vardag innan ett arbete kan bli aktuellt.  
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Individen måste kunna klara den press som finns i arbetslivet och den stress som finns överallt 

runt omkring oss. Det är ett omdiskuterat begrepp som ställer till det för den enskilde 

personen:   

 

”jag tror att många av dem som valsar runt i pressen nu, känner att vi inte förstår det riktigt, 

sen är det svårt, det är jättesvårt, det är ett begrepp som vi helst inte vill ta i, fast vi använder 

det fast jag använder det säkert hundra gånger om dan, det är lite obehagligt att man därför 

är så osäker på hur man ska beskriva det…”  

 

En del fall misslyckas och andra lyckas, mellan handläggare och klient, skulle du kunna 

beskriva hur det kan se ut. Informanten menar att det har skett ett missförstånd, att man har 

gått för fort fram, att handläggaren inte har lyssnat och haft fingertoppskänsla.  

Detta är något som handläggarna har svårare att göra i dag än för tio år sedan till exempel, 

därför att reglerna är tuffare. Det kan också vara så att arbetsplatsen inte är beredd att ta 

tillbaka den här personen och det är svårt i de situationerna, fortsätter informanten. En annan 

aspekt är att personkemin inte fungerar mellan handläggare och klient, då kan en idé vara att 

byta handläggare för att se om det fungerar bättre. Det handlar också om att som handläggare 

ha den prestigelösheten. Sedan finns det också fall som lyckas och då är det ofta att man ser 

personen i mitten och att vi andra finns runtomkring och samarbetar. Informanten berättar om 

en kvinna som var undersköterska och utmattad och hon orkade inte ta hand om människor. 

Hon grät och upplevde sig själv vara elak, eftersom hon inte orkade med deras tjat. Detta 

gjorde att hon skämdes över sig själv också. I den situationen frågade informanten sin klient, 

om hon skulle kunna tänka sig att prova arbetet som lokalvårdare. Tanken som informanten 

hade var att då kunde hon städa och sedan få gå hem, den försäkrade skulle kunna känna sig 

kränkt men i stället blev hon så glad att vi kunde lösa det. Det slutade med att hon fick 

arbetsträna, senare fick hon ett vikariat efter en utbildning som hon hade gått. Efter det 

vikariatet gick hon tillbaka till sin tjänst som undersköterska.       

 

Jag frågar hur informanten tycker att synen hos arbetsgivare är, på dem som står långt ifrån 

arbetsmarknaden och vill komma tillbaka. Informanten säger att en första tanke hos en 

arbetsgivare kan vara varför. Det finns en rädsla hos arbetsgivare om man har varit mycket 

sjuk att det ska bli kostnader runt personen, men det finns möjlighet att gå in med bidrag i 

vissa fall. Om det är en person som har kvar sin anställning finns en stor risk att ryktet går 

före personen, det bör man vara medveten om. 
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 Det stora problemet är misstänksamheten, vad är det som säger att det skulle fungera denna 

gång. Ibland kan det vara svårt för en individ som hamnar mellan stolarna, det vill säga att 

gränsen mellan myndigheterna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är svår att dra. 

Frågan är då vad detta skulle kunna innebära för den enskilde individen. Informanten påpekar 

vikten av begreppen arbetsoförmåga och anställningsbarhet och hur svårt det är att förhålla sig 

till det. På en högre nivå, när generaldirektörer sitter och samtalar säger dem att det måste 

överbryggas mellan myndigheterna, något som informanten ibland tycker lyser med sin 

frånvaro.  

 

Programmet arbetslivsintroduktion bygger på att när våra regler slutar lämnar jag över de här 

personerna till Arbetsförmedlingen och de har ingen rätt att säga nej. Tidigare hade det inte 

varit möjligt att lämna över personer till Arbetsförmedlingen i den utsträckning som vi gjort 

nu, då hade man sagt att det inte går. Vi på Försäkringskassan hade fått dem tillbaka. Jag tror 

att vi är på rätt väg, men det finns saker vi behöver diskutera.        

 

” Vi kommer få fler människor att hamna…nu går de tillbaka till oss igen och vi stönar lite 

och tycker att kunde man inte löst det på ett bättre sätt. För vissa är det ett jättelyft, och jag 

är jätteglad för andra känner jag såhär om tre månader är jag din handläggare igen, det vet 

jag redan, och det vet Arbetsförmedlingen också.”  

 

Om vi ser till samverkan mellan myndigheterna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, 

exempelvis konkret i programmet arbetslivsintroduktion, hur skulle det kunna se ut när 

samverkan inte fungerar. Informanten poängterar att det är viktigt att myndigheterna och 

handläggarna är med i processen och försöker tydliggöra så mycket som det bara går. 

Informanten menar att det finns en risk att myndigheterna hamnar i skyttegravskrig; ”… de är 

inte kloka på Arbetsförmedlingen, och jag antar att dem säger precis likadant om oss, det är 

jag helt övertygad om…” Det är inte så vi kan arbeta, det är inte fruktbart helt enkelt. Vi blir 

oerhört styrda uppifrån med statistik och informanten pekar på en uppenbar risk med detta:   

 

”…om jag skulle sitta på AF, då vill jag inte ha en massa sådana som antagligen kanske inte 

kommer att gå, det är klart att risken är väldigt stor, och den är mänsklig, att jag säger, och 

nej det finns ingen anställningsbarhet, det kanske hade funnits om vi hade ansträngt oss.  
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Vi är pressade och vi blir uppföljda med resultat, (suck) en gång i månaden, varför har ni inte 

gjort så? Varför har ni inte gjort det? Det här skulle ni ha gjort, det här skulle ni ha kommit 

upp med…”  

 

De presenterar hur resultatet skulle ha sett ut och vi får ju inte pengar om inte ni (riktat till 

handläggarna) gör det resultatet. Det kan då medföra att vi får avskeda folk. Informanten är 

väl medveten om att det måste ske uppföljningar, annars skulle bara pengarna försvinna. Men 

belyser samtidigt att det finns en fara samt att det går ut över samverkan.  

 

Om vi ser till programmet arbetslivsintroduktion på Arbetsförmedlingen vad ser du har varit 

bra och dåligt. Informanten upplever att det har fungerat bra med de överlämningsmöten som 

har skett. Arbetsförmedlingen har verkligen ställt upp, vilket hon har blivit tagen av, och det 

har funnits en smidighet i processen. Det har varit bra information som har getts till 

människor och det har skapat trygghet. Vidare menar informanten att det är en bra idé, men en 

nackdel som lyfts fram är att det har varit omständigt för den försäkrade att behöva byta 

ersättning. Ett alternativ tycker hon kunde ha varit att göra det i samverkansform. Det går för 

mycket tid åt att behöva byta ersättning, som kunde ha gjorts på ett bättre sätt. Att samverka 

med Arbetsförmedlingen som har resurser såsom arbetsterapeuter, psykologer som är knutna 

till arbetsmarknaden menar informanten är positivt.  

 

Om vi återigen ser till arbetslivsintroduktion möter vi då något individmotstånd. Informanten 

reagerar då med att svara att det är bra att jag frågar. Hon berättar om ett konkret exempel då 

hon ringde en försäkrad för att berätta att sjukersättningen antagligen inte kommer att vara 

varaktig. Den försäkrade reagerade då med att enbart fokusera på ersättningen: 

 

”…jag vet inte hur jag ska lägga upp det, för att jag ska ligga före, nu försöker jag inte det 

längre, utan först får de…oohhh..så och sedan benar vi tillbaka att det är faktiskt inte detta 

som gäller. Det är inte så att du får vänta fyra månader på din ersättning, det är inte så att du 

ska ut i skogsarbete, det är inte så att du ska stå och söka vilka jobb som helst…” 

 

Då fortsätter den försäkrade och undrar varför detta inte har utretts innan. Och jag får då svara 

som handläggare att vi inte har haft de möjligheterna tidigare, men nu har vi de verktygen.  

Det är ett stort motstånd mot programmet, men de försäkrade har blivit mer positiva då de har 

kommit till Arbetsförmedlingen. 
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 Det finns en rädsla hos den försäkrade över vad som händer efter de tre månaderna och har 

de a-kassa eller hinner gå med igen kan jag pusta ut när jag har fått svar. För då kan 

ersättningsfrågan läggas åt sidan. Det är möjligt att när en försäkrad hör exempelvis grannar 

och vänner att berätta om detta program, att det då kan bli mer avdramatiserat. Nu har det 

empiriska materialet lyft fram en arbetsförmedlare verksam vid Arbetsförmedlingen och en 

handläggare från Försäkringskassan. Närmast uttalar sig en representant från Svenskt 

Näringsliv.  

 

5.3 Svenskt näringsliv talar 

 

Informanten får frågan om hur hon tror det påverkar individen, då denne hamnar mellan flera 

olika ansvarsområden, exempelvis mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Hon 

lyfter då fram att identiteten från att vara en arbetstagare till att identiteten förändras. Det blir 

därför viktigt för arbetstagaren att hålla kontakten med företaget. Jag vill gärna höra 

informanten utveckla svaret lite och ber henne därför utveckla, vad hon menar med identitet. 

Hon berättar då för mig när hon själv var arbetsgivare och menar att det fanns en risk att 

arbetstagaren glömdes bort: 

 

”…att på den tiden när arbetstagaren blev långtidssjukskriven av olika orsaker, så försvann 

nästan arbetstagaren i väg och blev försäkringskassans, om du förstår hur jag menar, där det 

fanns väldigt lite kontakt mellan arbetstagaren och arbetsgivaren…”  

 

Det har skett en positiv utveckling sedan dess och arbetsgivaren försöker nu att hålla kontakt 

med arbetstagaren, trots att personen är sjukskriven. Vi går ifrån denna fråga och jag ställer 

nästa fråga om hur arbetsmarknaden ser ut i dag, om man ser till människor som står långt 

ifrån arbetsmarknaden. Hon berättar då att det alltid varit svårare för människor som står långt 

ifrån och särskilt om arbetsmarknaden befinner sig i en lågkonjunktur. Det blir då fler 

personer som står till förfogande och söker jobb. Om det är en person som nyligen haft ett 

arbete går kanske den arbetssökande före de andra som varit ifrån arbetslivet under en längre 

tid. Under en högkonjunktur är det större chanser till att få arbete och då är det också viktigt 

att det sker en samverkan och kontakt, som kan generera resultat för alla parter. Nu har vi fått 

deras bild hur arbetsmarknaden ser ut och hur det förhåller sig för personer som står långt 

ifrån arbetsmarknaden såsom de som deltar i arbetslivsintroduktionen.  
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Tanken är nu att belysa projektet Brunnen som samverkar med Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan men också med Socialtjänsten, där målet är att försöka finna en lämplig 

väg för den arbetssökande. Det kan antingen vara en utbildning eller ett arbete. Jag kommer 

att presentera samma frågor som tidigare.  

 

5.4 Projektet Brunnen 

Den första frågan blir därför, hur kan arbetslivsinriktad rehabilitering beskrivas. Informanten 

tänker efter en stund innan hon kan svara. Brunnen har tänkt att vara ett komplement till det 

som redan finns i samhället samt komma på nya angreppssätt. Hon berättar att de inom 

personalen har tänkt på hur det själva skulle vilja bli bemötta som arbetslösa. De arbetar i 

projektet utifrån frågor såsom, vem är jag? Vad har jag för styrka, vad triggar mig i livet? 

Informanten berättar vidare för mig att många av deras klienter är sina krämpor, och de 

poängterar hon i samma andetag att de har respekt för och tar hänsyn till, men att de också ser 

till förmågan hos den enskilde. Vidare gör hon en parallell till arbetslinjen att den innebär att 

komma fram till vem man är, finna den inre styrkan. De har möjligheten att jobba med 

individen efter dennes önskan och mål. Brunnen ser till vad individen är intresserad av. Nästa 

fråga till informanten är hur arbetsförmåga kan definieras. Informanten uttrycker en svårighet 

med att kunna definiera arbetsförmåga och menar att det är bara individen som kan definiera 

det. Hon menar vidare att det är mycket situationsbetingat:    

 

”…dem här deltagarna vi har här, har alltså komplex, bekymmer, problematik och ingen har 

riktigt vetat vart skon klämmer, varför det inte håller, varför det inte funkar, varför det inte 

blir något i arbetslivet. Det är ju att de har inte hittat sin grej, de går bara vilse hela tiden, så 

blir de satta där och det funkar inte, krämporna kommer fram, antingen om det är socialt, 

psykiskt, fysiskt…” 

 

Men genom att vi har vårt arbetssätt finns det möjlighet för den enskilde att hitta sitt område 

som passar. På samma gång hittar de sin arbetsförmåga. Vidare poängterar informanten att om 

en person har rätt jobb går det att arbeta heltid om man i stället har fel jobb kanske personen 

bara kan arbeta två timmar. För att göra det mer konkret väljer informanten att förklara utifrån 

sig själv, att jag är välfungerande och troligtvis frisk. Men om jag skulle jobba vid ett löpande 

band på Kährs, då skulle jag fundera om jag har någon arbetsförmåga efter en vecka. Ett 

arbete behöver bestå av intressanta arbetsuppgifter, för om vi har tråkiga arbetsuppgifter och 

ont någonstans, kan arbetsförmågan påverkas avsevärt.  
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Nästa fråga till informanten blir hur hon ser på ett fall som misslyckas och vad som kan vara 

orsaken till det. Informanten menar att arbetssättet kan göra att det inte passar den enskilde 

och poängterar också att det inte finns några misslyckanden, utan de är resultat också. Då får 

individen en chans att komma så nära sanningen som möjligt. Hon menar vidare att hon 

trodde att det var fler som skulle backa och bli livrädda. Detta för att det ligger så mycket på 

den enskilde. Om man kommer in och tror att vi kan hjälpa dem fram till jobbet, så kanske 

dem inte är redo för projektet. Det finns också fall som lyckas och det är något som 

informanten verkligen skiner upp när hon berättar om. De finns de som har startat eget, valt 

skola eller satsat på ett arbete. Sedan finns det också de som håller på med socialt 

företagande, men de har inte kommit i gång ännu.      

 

Ibland kan det vara svårt att dra gränser mellan myndigheter och organisationer, att en individ 

kan ligga väldigt nära ett ansvarsområde, men ändå är i behov av ett annat. Jag frågar därför 

informanten hur det kan påverka den enskilde att hamna mellan stolarna. Det är ett dilemma 

och personerna vet inte vad de ska göra, vi har väldiga diskussioner ibland när vi samverkar 

med myndigheter. Men någon måste ju ta på sig ansvaret. Hon uttrycker tydligt att de har haft 

ett bra samarbete, det har inte ändrats med handläggare och så vidare, vilket har underlättat. 

Om det inte skulle fungera med samverkan hur skulle ni förhålla er till det. Informanten 

menar att det har fungerat bra och att en viktig del är kommunikationen. Hon refererar till 

andra erfarenheter som hon har, att det brukar vara ”långbänksvarianten”, men det har i stället 

bara varit att lyfta luren och sedan diskuterat oss fram. Brunnen möter de människor som har 

varit ifrån arbetslivet och jag frågar då informanten, vilken betydelse det nya programmet 

arbetslivsintroduktion har för den enskilde. Hon börjar då med att berätta att man ser till 

helhetsbetydelsen. Att en person har en arbetsförmåga och kan ha ett jobb i stället för att sitta 

hemma. Det går att arbeta 25 % och då går det kanske att hitta något bra i allt det onda. 

Samtidigt påpekar hon att det är ingen av personerna som mår bra av programmet eller lagen. 

Men informanten själv tror att det kan bli jättebra i slutändan om Försäkringskassan kan godta 

att människor får vara sjukskrivna. För det har varit några som inte haft någon arbetsförmåga, 

och fått ett blankt nej med hänvisning till att arbeta heltid. Detta är något som informanten ser 

som en stor svårighet, vilken arbetsgivare som skulle anställa en person som inte har någon 

arbetsförmåga. Hon upplever att personer känner sig tvingade till att vara med i olika 

åtgärder, annars blir det avslag på pengar. En målgrupp som hon särskilt väljer att lyfta fram 

är människor med invandrarbakgrund, som inte förstår syftet med program och projekt.  
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Där språkfärdigheten är det stora bekymret. Men däremot har hon inte mött något 

individmotstånd gentemot arbetslivsintroduktion och hon förklarar det såhär;        

 

”…det programmet på Arbetsförmedlingen. De har ju inte vetat vad de går med i egentligen. 

De som fick den här informationen som blev utförsäkrade i januari, visste ju inte vad de hade 

att vänta, så jag har nog inte hört så mycket motstånd, jag tror det beror på att de  inte vet 

vad som händer…”  

 

Slutligen berättar informanten om en 30-årig kvinna, som haft en tuff bakgrund på olika sätt. 

Men efter åtta års tid vände livet för kvinnan och hon började läsa på högskola. En icke 

fungerande samverkan, med olika myndigheter inblandade, nämns som en aspekt i detta 

sammanhang.  

 

Nu har det empiriska materialet lyft fram synpunkter och tankar från Svenskt Näringsliv och 

de båda myndigheterna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Men hur uppfattar den 

enskilde rehabiliteringen tillbaka till arbetslivet?  

 

5.5 Deltagare vid projektet Brunnen berättar 

Jag kommer nu att lyfta fram två tidigare deltagare vid Brunnen för att berätta om deras 

tidigare situation fram tills idag. För att se till individen väljer jag att lyfta fram dem var för 

sig och frågorna riktas enskilt till dem. Den första deltagaren som jag intervjuar berättar om 

sin bakgrund. Han berättar att han har varit arbetslös i sex år och under den tiden varit på 

Komvux. Men det var svårt att vara på Komvux av personliga skäl, i stället gjorde han allting 

hemifrån och gick sedan för att tenta av. Informanten berättar för mig att han under förra året 

fick redo på diagnosen ADD, sedan dess har det försvårat en del. Men en tid efter det fick han 

medicinering och söker nu arbete. Det var genom IFO som han fick redo på projektet 

Brunnen. Efter han berättat om sin bakgrund, ställer jag mig undrande till vad han tycker 

arbetslivsinriktad rehabilitering innebär. Till en början ställer han sig frågande till mig och 

upprepar frågan. Sedan säger han:  

 

”…för om man ser det utifrån Arbetsförmedlingens sätt vet jag fortfarande inte, jag har 

aldrig fått klart för mig, just Arbetsförmedlingens syn på hela den biten, utan det var mer 

eller mindre jag själv som sökte mig in till ”Sara” som jag pratat med innan, och de har inte 
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varit så pigga på att skicka i väg mig på någonting innan, utan det har varit jag som fick ta 

tag i det till slut…” (Sara arbetar på Brunnen)   

Jag som forskare ställer frågan till informanten, när man kan säga att en person är färdig med 

sin rehabilitering och har arbetsförmåga. Informanten menar att arbetsförmåga innebär att 

man känner att man kan klara av arbetet och ändå ha roligt.  

Han gör en parallell till sig själv och menar att eftersom han är inriktad mot data och spel så 

har han kanske 150 % arbetsförmåga. Detta utifrån 50 % arbetsförmåga från början, gör han 

nu 100 % till, vilket fungerar bra då det är det största intresse han har. Om han i stället hade 

arbetat som truckförare, hade arbetsförmågan stannat vid 50 %. Informanten menar att då han 

inte finner något intresse i det blir arbetsförmågan mindre och det finns ingen vilja. Men om 

vi i stället ser till när en person är anställningsbar, vad svarar min informant då. Han menar att 

en person är redo att börja jobba vid de första 25 % och vet att det fungerar med två timmar 

om dagen. Informanten påpekar då att företaget bör se till dessa två timmar och att det ska ses 

utifrån arbetsgivarens håll som värt att ta in den här personen. Utifrån ett 

rehabiliteringsperspektiv är det värt mycket att få komma in i arbetslivet på 25 %.  

 

Om du ser till din rehabilitering och möjlighet till att komma in på arbetsmarknaden, undrar 

jag om informanten skulle vilja delge mig vad Brunnen har betytt. Han börjar med att berätta 

första gången han träffade Sara så snackade de lite allmänt och informanten fick möjlighet att 

presentera sina idéer. Informanten säger att de ville att jag verkligen skulle önska en 

förändring av mitt liv. Sedan presenterades jag för en kollega, till henne som jag träffade och 

han lyckades dra i gång hela processen med socialt företagande. Till en början hade de 

intensiv kontakt, men den har blivit något mindre efterhand. Han säger att Brunnen har gett 

honom coachning, fått möjlighet till att bolla idéer och snacka. Vidare berättar han 

avslutningsvis:   

 

”...jag sa till Sara för ett tag sedan, de hade vattnat någonting som inte hade vattnats 

tidigare…” (Sara arbetar på Brunnen)   

 

5.6 Deltagare vid projektet Brunnen 

Detta är en av de två deltagare som jag träffade, nu kommer jag att berätta och lyfta fram en 

informant som har en lite annan bakgrund än den som presenterades innan. Informanten 

börjar med att berätta att hon började på NET (projektet Brunnen) i september förra året. Hon 

fick tjata sig till via Arbetsförmedlingen att få gå med i projektet. Informanten fortsätter att 
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berätta att Brunnen har gett henne tänder, som hon inte hade innan. Jag ställer den första 

frågan och undrar hur hon ser på arbetslivsinriktad rehabilitering.  

Hon menar att det är nått man vill och inte blir tvingad till, såsom ”det stället ska du vara på”. 

Vidare berättar informanten om sina tankar inför framtiden, att en dag få arbeta med 

ungdomar. Men vad innebär det att en person har en arbetsförmåga. Informanten menar att det 

är viktigt att en person inte gör mer än vad man orkar. Samtidigt menar hon att 

Arbetsförmedlingen inte har sett henne som hon är och ställer sig därför frågande till om de 

ville hjälpa henne överhuvudtaget. Om vi ser till begreppet anställningsbar, vad skulle det i så 

fall innebära. Informanten påtalar att personen måste vara fri från sina krämpor.  

 

Om du ser till dig själv vad har Brunnen gett dig. Hon berättar att Brunnen har gett henne 

väldigt mycket. Vidare berättar informanten om att Brunnen kan erbjuda exempelvis 

utbildning. Hon säger att hon har utvecklat sig själv och fått ett bättre självförtroende och 

blygheten har hon fått möjlighet att jobba med. Avslutningsvis säger hon:     

 

”…jag hade inte varit det utan dem. De har gett mig väldigt mycket…” 
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6 Analys 

6.1. Tidigare forskning och intervjuer 

Jag har valt att göra ett avsnitt med enbart analys för att fokusera på den tidigare forskningen 

och återkoppla till den slutsats, alternativt fråga som finns avslutningsvis i anslutning till 

presentationen av forskarnas bidrag. Forskarens slutsats lyfts först fram och sedan delger jag 

egna tankar och uppfattningar. 

  

Jag utgår från den 30-åriga kvinnan, som jag berättat om tidigare under projektet Brunnen, när 

jag lyfter fram forskarnas avhandlingar och slutsatser. Malin Junestav (2001) skriver en del 

om arbetslinjen och hur hon förhåller sig till den. Hon menar att den handlar om att få 

människor delaktiga i samhället och motverka utanförskap. Vidare ser Junestav begreppet 

både som den enskildes rättighet samt skyldighet, gentemot stat och samhälle. Den utveckling 

som hon ser av arbetslinjen är att tidigare, innan demokratiseringen, bestod den av 

disciplinering och kontroll. I dag ingår den i den aktiva arbetsmarknadspolitiken och i en 

demokratisk välfärdsstat, där man betonar stödets betydelse i balans med krav (disciplinering 

och kontroll). Kvinnan som jag tidigare berättat om under ”projektet Brunnen”, bollades runt 

mellan myndigheterna och ingen förstod riktigt vad som var problemet. Jag förstår nu i 

efterhand att den samverkan som bedrevs inte var välfungerande för kvinnan. En orsak var att 

de involverade parterna framförallt strävade efter att kvinnan skulle anpassas till det 

normativa samhället och den sociala gemenskapen, som finns i ett arbete. När jag skriver det 

normativa samhället relaterar jag till Rickard Ulmestigs (2009) avhandling, som genomsyras 

av individens plikt att försörja sig själv. Det är förhållandet mellan normen som råder i 

samhället och förväntan från sina medmänniskor som blir tydlig. Om vi tar det ännu ett steg, 

skulle det kunna innebära att programmet arbetslivsintroduktion ses som en möjlighet eller 

enbart ett krav? Jag hävdar att i ett samhälle med en aktiv arbetsmarknadspolitik, där alla som 

kan arbeta ska utföra någon form av syssla, bör arbetslivsintroduktion tona fram som en 

möjlighet. Men samtidigt kan jag förstå problematiken bakom, det vill säga att klienten enbart 

ser det som ett krav från samhällets sida. Om individen enbart ser det som ett krav tror jag att 

andra faktorer kan spela in, såsom att klienten upplever att handläggaren ser sina klienter som 

objekt i stället för subjekt. Detta är något som Antoinette Hetzler (2009) lyfter fram i sin 

avhandling. Hon pekar på svårigheten för den enskilde att förhålla sig under mötena, då den 

försäkrade kan inta en roll som objekt eller subjekt.  
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Anledningen till detta kan vara att det inte finns ”jämlika grunder”, exempelvis då den 

försäkrade är sjuk, representanter från myndigheterna, arbetsgivaren och en läkare inte är det, 

befinner sig inte samtliga av deltagarna på samma nivå. Den försäkrade kanske intar en 

sjukroll med de rättigheter som följer med eller vill ha hjälp tillbaka till arbetslivet.  

 

Om vi ser till kvinnan som jag berättade om ovan, kan det väcka funderingar, då myndigheter 

har försökt att finna lösningar under åtta års tid, men utan resultat. Det kan ha varit så att 

kvinnan till slut har, precis som Hetzler skriver, setts som ett objekt i stället för den hon var. 

En viktig del i denna process kan också vara att Brunnen såg och bekräftade kvinnan, 

lyssnade in vad hon själv ville. Det går inte riktigt att jämföra med myndigheterna, då de har 

ett regelverk att följa och inte kan arbeta på samma sätt som Brunnen. I denna diskussion kan 

också självförtroende och självkänsla påverkas oerhört. Att vara utan arbete kan också ses 

som ett utanförskap, därför blir det oehört viktigt att handläggaren kan stärka sin klient. Det 

har även visat sig i Agneta Hedbloms (2004) avhandling, att den arbetssökande ofta har en 

felaktig bild om sin förmåga. Därför blir det avgörande att i samtal mellan handläggare och 

klient försöka stärka sin klient. I denna avhandling diskuteras stöd och kontroll. Det kan vara 

en svår avvägning i vilken utsträckning en klient behöver ett stöd och när det i stället upplevs 

som en kontroll, av klienten, dels från myndigheten och tjänstemannen. Jag anser att om vi ser 

till begreppen inom arbetslivsintroduktion bygger det mycket på att försöka ge den 

arbetssökande en andra chans till att få ett arbete, därmed ett stöd som implementeras 

gentemot den arbetssökande. Individen går igenom olika steg och kontrollen i detta är att det 

sker en samverkan mellan myndigheterna, för att undvika att klienten hamnar mellan stolarna. 

 

Om samverkan sker på ”rätt” sätt menar jag att det kan ge ett stort stöd till den arbetssökande, 

att känna stöd och tillit till myndigheterna och tjänstemännen. Om det i stället blir omvänt, det 

vill säga att kontrollen enbart riktas mot den arbetssökande och att samverkan samt det stöd 

som ska erbjudas falerar, kan risken bli att den arbetssökande inte gynnas av programmet 

arbetslivsintroduktion. Det senaste beskrivna dilemmat lyfter Daniel Melén (2008) upp i sin 

avhandling, då samverkan mellan myndigheterna inte har fungerat bra. En orsak till det skulle 

kunna vara att de båda myndigheterna genomsyras av tänket ”vi och dem”. De båda 

myndigheterna arbetar bland annat utifrån olika begreppsdefinitioner, såsom arbetsoförmåga 

betyder olika för de olika myndigheterna. Detta är ett tydligt exempel på hur samverkan kan 

försvåras.  
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Min analys med utgångspunkt i detta resonemang är att det normativa synsättet inom rådande 

arbetsmarknadspolitik, det vill säga att alla ska försöka arbeta i största utsträckning blir svårt 

att koordinera och i förlängningen uppnå. Anledningen till detta är att myndigheterna har 

olika arbetssätt. Den enskilde hamnar dessutom i en svår situation och ”bollas” på ett otryggt 

sätt mellan myndigheterna med respektlöshet. Det är inte acceptabelt att detta system får 

fortsätta. För att kunna skapa en förändring krävs det till en början att Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan arbetar utifrån samma eller åtminstone koordinerade begreppsdeifnitioner, 

samt att det sker kontinuerliga samverkansmöten, där arbetssättet grundligt diskuteras.  

 

6.2 Aktivering och empowerment 

Aktivering och empowerment är de teoretiska begrepp som presenterats. Nu följer en analys 

som bygger på de två. 

 

Olofsson (1996) som granskar arbetslinjen pekar på att det anläggs två perspektiv på 

aktivering – ett samhällsperspektiv och ett individperspektiv. Samhällsperspektivet är 

ekonomiskt och knyter an till värdet av att människor bidrar i produktionen. 

Individperspektivet handlar om arbetsmoral och incitament. Skau (2008) behandlar begreppet 

empowerment. Hon skiljer mellan att se det utifrån en systemnivå respektive en personnivå. 

Båda nivåerna måste samverka och samordnas för att begreppet ska kunna ges ett faktiskt 

innehåll menar hon. 

 

När Jahoda (1982) betraktar arbetslöshet som företeelse ser hon många orostecken som 

förknippas med tillståndet. Det som förvånar är att det inte framkommer i intervjuerna att 

individerna upplever något sådant i sin sjukskrivning – vare sig det är myndigheter eller de 

själva som beskriver. Detta kan höra samman med att det faktiskt är så att individerna inte är 

”arbetslösa” utan ”ej i arbetskraften”, vilket är olika kategoriseringar. En fundering är att 

individer som är sjukskrivna har erövrat en känsla av berättigande i sin situation och på så vis 

kan hålla skamkänslor borta och få ett ordnat liv på ett annat sätt än om man är arbetslös och 

upplever ett tillkortakommande och de negativa effekter som det för med sig. När man nu går 

in i rehabilitering så ändras bilden och frågan är om Jahodas betraktelse av arbetslöshetens 

skadeverkningar, då också kan bli en verklighet för de individer som ska introduceras i 

arbetslivet och vars anställningsbarhet prövas.  
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Det framkommer ur intervjuerna att de sjukskrivna individerna levt ett eget liv inom 

Försäkringskassan. Representanten för Svenskt Näringsliv talar om att de blivit 

”försäkringskassans” och att det blivit något av ett slutet system där förändring inte direkt 

stått på dagordningen. Man kan säga att Försäkringskassan givet stöd till ett tillstånd och i 

viss mån motverka en försämring. I och med de förändringar som kommit till stånd så ändras 

förhållningssättet (i och med arbetsförmedlingens entré) till att handla om att uppnå en 

förändring, d.v.s. omvandla myndighetsarbetet till en process vilket är kärnan i 

aktiveringstanken. Empowermentbegreppet ställer frågan på vems villkor detta sker?  

 

Det är uppenbart att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan närmar sig den sjukskrivne 

på två skilda sätt. Av intervjuerna framgår att Arbetsförmedlingen tar sin utgångspunkt främst 

i Olofssons individperspektiv. Individen ses som ett objekt och ska ges incitament att gå 

tillbaka till arbete, i mångt och mycket genom att rehabiliteringskedjan bygger in denna typ av 

signaler. När det gäller Försäkringskassan så diskuteras i stället personnivån och man 

signalerar värdet av att individen får påverka sin situation i förhandlingen dem emellan. På 

samma sätt resonerar företrädaren från Brunnen. Medan Arbetsförmedlingen har en top-down 

ingång har Försäkringskassan en tydligare bottom-up ingång i synen på de klienter man 

möter. Arbetsförmedlingen lyfter fram att man vill tydliggöra det individuella ansvaret för 

individen medan Försäkringskassans utgångspunkt är att individen själv behöver komma fram 

till hur utveckling och förändring ska kunna ske. Det kan i sin tur bidra till personlig 

utveckling och ett stärkt självförtroende. Det finns svårigheter i att knyta samman aktivering 

och empowerment. Samtidigt har Försäkringskassan blivit mer instrumentella och får kritik 

från Arbetsförmedlingens representant för att man nöjt sig med att diskutera arbetsförmåga 

och skjutit den arbetslivsrelaterade rehabiliteringen åt sidan. Sammanfattar man så är 

Försäkringskassans traditionella linje att stödja och motverka (försämring) medan 

Arbetsförmedlingen går in i samarbetet med linje bevekelsegrunden att uppnå. Det är 

Försäkringskassan som i och med rehabiliteringskedjan har fått krav på sig att ändra sig. De 

båda myndigheterna har i det nya läget två skilda målvariabler – arbetsförmåga respektive 

anställningsbarhet. De måste (som behandlats i förra avsnittet) synkroniseras om det ska 

kunna ske en samordning mellan de två myndigheternas insatser som inte blir förvirrande för 

individen. Problem finns så klart eftersom arbetsförmåga ”definierar informanten” enligt 

Försäkringskassan medan anställningsbarhet definieras av marknaden.  
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Det är oerhört viktigt att myndigheterna försöker arbeta att överbrygga, så att den enskilde 

inte hamnar mellan olika ansvarsområden. Arbetsförmedlaren påpekar också att 

arbetslivsintroduktion måste kunna användas med urskiljning. Det passar inte alla utan blir i 

så fall bara en rundgång och bollas fram och tillbaka. Min fundering är att man på ett 

tydligare sätt måste analysera skillnaden mellan ett individmisslyckande och ett 

systemmisslyckande. Är det individen (vissa individer) som orsakar att 

arbetslivsintroduktionen inte blir ett effektivt redskap i att komma tillbaka till arbetslivet eller 

är det processen som har uppenbara brister? Och hur kan man genom en sådan gemensam 

genomlysning skapa en bättre fungerande inslussning in i arbetslivet som inbegriper en mer 

framgångsrik koppling mellan vem individen är (form för empowerment) och vilka insatserna 

ska vara (aktiveringens innehåll). 
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7 Slutdiskussion  

I slutdiskussionen sammanfattas såväl positiva såsom negativa punkter inom 

rehabiliteringskedjan. Detta för att visa på att det finns två sidor av insatsen. Jag kommer att 

ange tre negativa respektive positiva. Till en början lyfts samverkan fram mellan 

myndigheterna. Detta har framkommit både i presentation av intervjumaterial i de intervjuer 

som gjorts, men även i avhandlingarna att samverkan inte är välfungerade. Då samverkan inte 

fungerar finns en risk att klienter hamnar mellan stolarna. Vidare har urskiljningen inte 

fungerat tillfredsställande när det gäller vissa klienter och rehabilitering tillbaka till arbete, 

enligt informanten på Arbetsförmedlingen. Det har visat sig att personer som varit alldeles för 

sjuka kommit till Arbetsförmedlingen, för att betraktas som arbetssökande. Detta är något 

som skulle kunna sett annorlunda ut om båda myndigheterna arbetat utifrån samma uppdrag. 

Under rehabiliteringsprocessen är det vidare viktigt hur klienten bemöts, som ett objekt eller 

subjekt, vilket kan ses i fallet med den 30-åriga kvinnan. Om en person möts utifrån den 

situation man faktiskt befinner sig i är det störst möjlighet att nå en positiv utveckling. Precis 

som det finns negativa aspekter i rehabiliteringsprocessen och arbetslivsintroduktionen, så 

finns även positiva sidor. En uppföljning med Arbetsförmedlingen visade att efter 

arbetslivsintroduktionen, den första som genomförts, gick 50 % av klienterna ut i arbete 

medan 50 % gick tillbaka till Försäkringskassan. Det är då positivt att 50 % av klienterna har 

fått en ny möjlighet och komma ut i arbetslivet/arbetsmarknaden.  

Det har på så sätt skett en aktivering som gynnar både samhället/välfärden och den enskildes 

självförtroende. Projektet Brunnen arbetar med att försöka stärka individen, genom 

empowerment, precis som den 30-åriga kvinnan blev hjälpt och sökte sig på nya spår i livet.  

Sammantaget kan sägas att programmet arbetslivsintroduktion i grunden är bra genom att 

människor ges en andra chans till att finna ett arbete och komma tillbaka till arbetslivet. Men 

programmets svaghet är att det inte sker en tydlig uppdelning, mellan de som har en faktisk 

chans att komma tillbaka till arbetslivet och bör få gå genom en arbetslivsintroduktion och de 

som är så sjuka att det blir något av en skymf att kräva detta av dem. 

 

Min studie skulle kunna göras utifrån andra perspektiv. Jag tänker då framför allt på ett 

klientperspektiv. I min studie har jag bara intervjuat två personer – två deltagare vid Brunnen 

Vilka erfarenheter finns om man gör en bredare studie där personer som aldrig kom så långt 

som till Brunnen också intervjuades. Man kan också ställa frågan om ålder spelar någon roll i 

sammanhanget. 
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Bilaga 1  

 

Intervjuguide till arbetsförmedlare, handläggare på Försäkringskassan, Svenskt 

näringsliv och Brunnen.  

 
TEMAN: aktivering, empowerment, social inklusion  

 

 

1. Hur skulle du beskriva arbetslivsinriktad rehabilitering?  

 

2. Vilken är den viktigaste länken? 

 

3. Hur definierar du arbetsförmåga? 

 

4. Vad karaktäriserar ett fall som misslyckas? 

 

5. Vad karaktäriserar ett fall som lyckas? (vad spelar in, individen, sjukförmågan?) 

 

6. Hur jobbar ni för att deltagaren ska få tillbaka sin arbetsförmåga? (ex. empowerment) 

 

7. Vilken roll har individen i den här processen? 

 

8. Vad innebär anställningsbar? 

 

9. Vilken strategi finns bland arbetsgivare? Finns det någon statistik? Konkret svar!! 

(arbetslivsinriktad rehabilitering) 

 

10. För att kunna förstå hur svårt det är att dra gränser mellan olika myndigheter och 

organisationer, skulle du vilja beskriva ett fall där en individ ligger väldigt nära ert 

ansvarsområde, men personens behov egentligen omfattas av en annan 

myndighet/organisation?  

 

11. Vad anser du vara den främsta orsaken till att människor hamnar mellan eller inom flera 

ansvarsområden? (Ex. Arbetsförmedlingen-Försäkringskassan)  

 

12. Hur skulle du vilja beskriva ansvarsområdet som ni har i rehabiliteringskedjan?  

 

13. När samverkan inte fungerar, vad gör ni då?  

 

14. Vad fungerar positivt respektive negativt i programmet, som det ser ut i dag?  

 

15. Vilken betydelse har arbetslivsintroduktion i helhet? (Mitt huvudintresse) 

 

16. Om vi tänker på detta område, vad möter vi för individmotstånd?  
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Bilaga 2  
 

Intervjuguide till deltagare vid Brunnen 

 
1. Vad innebär arbetslivsinriktad rehabilitering?  

 

2. Hur har din arbetsrehabilitering sett ut?  

 

3. Vad innebär arbetsförmåga?  

 

4. Hur upplever du att arbetsgivare förhåller sig till personer som varit borta från 

arbetsmarknaden under en längre tid?  

 

5. Vad innebär anställningsbar?  

 

6. Vad har Brunnen gett dig?  

 

7. Vilka skillnader kan du se om du jämför med hur det var innan?  
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