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SAMMANFATTNING 

Denna uppsats har kommit till under våren 2008 med anledning av 

vårt intresse om hur Rehabiliteringssamverkan upplevs både av 

handläggare vid Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt 

deltagare vid denna samverkansform. Vårt intresse har resulterat i 

att vi har gjort en djupare litteraturstudie av regelverket gällande 

Arbetslivsinriktad rehabilitering och därefter gjort kvalitativa 

intervjuer med några deltagare och handläggare vid denna 

samverkan med ett sociologiskt perspektiv på samspel. Vårt 

resultat visar att Rehabiliteringssamverkan handlar till stor del om 

par- och trepartsrelationer mellan myndigheterna och deltagarna 

och används för att nå ett lyckat resultat tillbaka till arbete. I dessa 

relationer ses helhetssynen som en viktig aspekt genom att 

deltagarna får nå resultat i den takt de förmår. Samverkan mellan 

myndigheterna är betydelsefullt för att lyckas med den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen. 

 

Nyckelord: Helhetssyn, arbetslivsinriktad rehabilitering, 

motiverande arbete, samverkan, Faros 



FÖRORD 

Vi vill rikta ett tack till vår handledare för den hjälp och feedback han gett oss under 

uppsatsprocessen. Vi vill även tacka vår kontaktperson på Rehabiliteringssamverkan för den 

hjälp och information vi fått av henne.  

Vi tackar också våra respektive familjer för den uppmuntran de gett oss under denna process.  

Linda och Angelica 
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INLEDNING 

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål 
måste jag först finna henne där hon är och börja just där. 

 
Den som inte kan det lurar sig själv 

när hon tror att hon kan hjälpa andra 
För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än han gör  

men först förstå det han förstår 
Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mera. 

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så beror det på att jag är fåfäng 
och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre 

istället för att hjälpa honom. 
Att äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa 

och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa 
inte är att vilja härska utan att vilja tjäna. 

 
Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa.  

 
Till Eftertanke, av Sören Kirkegaard 

Dikten ovan påvisar att Kirkegaard visste vad det handlade om att träffa och även arbeta med 

människor. Det går inte att arbeta med arbetslivsinriktad rehabilitering om inte den profes-

sionelles förmåga till helhetssyn finns med i processen, vilket ger en möjlighet till eftertanke. 

Den som har varit eller är sjukskriven känner till hur viktigt det är att inneha en normal funk-

tion för att fungera i samhället. Detta både för att klara av vardagen men också det sociala 

samspelet, interaktionen, med andra människor (Giddens, 2003, s. 157). 

Den amerikanske sociologen Talcott Parsons använder begreppet sjukroll (det beteende-

mönster som en sjukskriven har) och menar att en person som är sjuk inte alltid kan uppfylla 

de plikter som förväntas av denne (Giddens, 2003, s. 158).  Parsons menar att vi redan som 

barn får lära oss vad sjukrollen innebär, att den sjuke inte själv behöver ansvara för den egna 

sjukdomen och att det är legalt att ligga till sängs. Det är ett privilegium att slippa ifrån de 

vardagliga plikterna. Den som är sjuk förväntas att söka läkarhjälp för att bli frisk och i ett 

eventuellt längre sjukdomsförlopp också samarbeta med läkaren för att rehabiliteras till det 

normala så snabbt som möjligt (Giddens, 2003, s. 158). Vad händer då när det ”normala” 

aldrig återkommer, då individen kanske släpper sina krav och normer och kommer in i en 

längre period av sjukskrivning?  
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I dagens samhälle eftersträvas att alla ska inneslutas av samhällets normer. Att vara aktiv och 

arbeta i den mån det är möjligt för individen, bör innebära att man som individ inte hamnar i 

ett utanförskap. Normen idag är arbetslinjen (Lindqvist, 2000, s. 14f). Den som tillhör den 

arbetsföra åldern förväntas ingå i den grupp i samhället som ska bygga upp det ekonomiska 

välfärdssystemet som är till för alla (Vahlne Westerhäll, 2006, s. 46). Den som står utan 

arbete på grund av exempelvis långtidssjukskrivning riskerar att hamna utanför det sociala 

nätverket och därmed också kanske få ett sänkt självförtroende.  

Arbetslinjen prioriteras inom socialpolitiken. Detta genom att ha siktet på arbete istället för 

frånvaro från arbete och därmed utbetalning av ”passiva pengar” i form av sjukpenning. En 

förtidspension ska alltså inte prioriteras i de fall då arbetsförmåga faktiskt finns (Vahlne 

Westerhäll, 2006, s. 45f). Långa sjukskrivningar och tidiga förtidspensioner hänger samman 

med varandra på så sätt att ökar den ena så minskar den andra, skriver Gun Alm Stenflo i 

tidningen VälfärdsBulletinen (2002, s 26-27). 

I media idag kan man läsa mycket om just upplevelsen av sjukskrivningen. Att de långtids-

sjukskrivna inte blir sedda som individer och att Försäkringskassans handläggare och läkare 

inte lyssnar på den sjukskrivne då tiden inte räcker till.  De använder sig av mallar med defini-

tioner för sjukskrivning. Detta kan skapa oro och rädsla hos individen och risken att hamna 

utanför ersättningssystemet kan bli stor. Det ställs idag också hårdare krav på den sjukskrivne 

och den steg-för-stegmodell som Försäkringskassan använder idag vill Regeringen ersätta 

med en ny rehabiliteringskedja innehållande nya tidsbegränsningar för olika sjukdomar och 

skador.1 Både steg-för-stegmodellen och rehabiliteringskedjan kommer vi redogöra för 

senare. Då kraven troligen kommer att bli hårdare måste också den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen vara rätt uppbyggd för att individen ska få hjälp att komma tillbaka till 

arbetslivet och arbetslinjen.   

Under den praktik vi hade inom utbildningsprogrammet kom vi i kontakt med Rehabili-

teringssamverkan, som är en samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

Rehabiliteringssamverkans uppgift är att genom arbetslivsinriktad rehabilitering försöka få 

arbetslösa, sjukskrivna eller personer som erhåller sjuk- eller aktivitetsersättning tillbaka ut på 

arbetsmarknaden. Som inskriven på Rehabiliteringssamverkan ska dessa personer till-

sammans med handläggarna aktivt planera för hur personen ska kunna komma tillbaka till 

arbetslivet igen och hur arbetsförmågan på bästa sätt ska kunna tillvaratas.  

                                                 
1 http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=913&a=383598 (publ 2007-11-19) (hämtad 2008-04-03) 
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Som deltagare i Rehabiliteringssamverkan är man inskriven under ett års tid.2 Det krävs alltså 

av de inskrivna att de på något sätt ska vara aktiva för att komma tillbaka till arbetslivet. Vi 

fick under praktiken höra de båda myndigheternas bild och mål för Rehabiliteringssamverkan. 

Detta medförde att vi blev mer nyfikna på denna samverkan mellan de båda myndigheterna, 

eftersom det är arbetslivsinriktad rehabilitering vi troligen kommer arbeta med efter vår ut-

bildning. Vi har under vår utbildning läst och fått inblick i hur visionen ser ut gällande arbets-

livsinriktad rehabilitering.  

SYFTE OCH AVGRÄNSNING 
Efter en genomgång av litteraturen vill vi genom en mindre intervjuundersökning få en bild 

av hur de som arbetar på Rehabiliteringssamverkan, både från Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan upplever sitt arbete och samarbetet mellan dem och deltagarna.  

Vidare vill vi också få en bild av hur några deltagare upplever den arbetslivsinriktade rehab-

iliteringen de får via Rehabiliteringssamverkan. Hur de upplever sin situation under sin väg 

tillbaka till arbetet bland annat gällande krav och tvång men också motivation.   

Den avgränsning vi har valt i vårt arbete är den arbetslivsinriktade rehabiliteringen inom 

amverkan.  Rehabiliteringss

DISPOSITION 
Under våren 2008 gör vi denna uppsats genom en litteraturgenomgång där vi beskriver social-

försäkringen, sjukskrivningar samt arbetslivsinriktad rehabilitering genom samverkan mellan 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och beskriver deras roller i Rehabiliteringssam-

verkan. Vi tar även upp individens skyldigheter och kraven på individen och hur viktigt det är 

med en helhetssyn. Vi redogör också för tidigare forskning inom området av arbetslivsinriktad 

rehabilitering. Därefter finns ett metodstycke där vi beskriver vårt tillvägagångssätt och vår 

empiriska insamling i form av intervjuer. Etik, validitet, reliabilitet och förförståelse finns 

också beskrivet där.  Resultat och diskussion redovisas i separata delar i slutet av denna upp-

sats. Vi vill poängtera att eftersom det ständigt kommer nya riktlinjer och propositioner väljer 

vi att inte följa upp förändringar som sker efter juni 2008.  

BAKGRUND 

Eftersom vi valt att studera Rehabiliteringssamverkan och dess handläggare och deltagare 

utifrån deras upplevelse av denna verksamhet krävs det att vi gör en djupare beskrivning och 
                                                 
2 Informationsblad från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
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definition av rehabiliteringens olika begrepp. Dessa begrepp är bland annat 

socialförsäkringen, sjukskrivning, långtidssjukskrivning, rehabiliteringskedjan, rehabilitering 

både allmänt och som arbetslivsinriktad samt en förklaring av Rehabiliteringssamverkan som 

ch lokalt.  organisation både nationellt o

SOCIALFÖRSÄKRINGEN  
”Socialförsäkringen är en stor del av det övergripande välfärdsystemet och samverkar med 

såväl arbetsmarknaden som andra delar i systemet” (Socialförsäkringsboken, 2006, s. 133). 

Det finns olika typer av ersättningar och bidrag; generella bidrag, inkomstprövade bidrag och 

försäkringar. Det kan gälla sjukdom, föräldraledighet, funktionshinder, arbetsskador och 

ålderspension (Socialförsäkringsboken, 2006, s. 45). ”Socialförsäkringens syfte är att skapa 

ekonomisk trygghet” (Socialförsäkringsboken, 2006, s. 45) för den som oförutsett drabbas av 

något som gör att denne inte kan arbeta och därmed garanteras ekonomisk ersättning. 

Kalkylen i samhällets välfärdssystem är att alla någon gång under livet tappar förmågan till 

den egna försörjningen genom att inte kunna arbeta (Socialförsäkringsboken, 2006, s 45, 

Edebalk, 1998, s. 11).  

Socialförsäkringen finansieras genom de sociala avgifterna som egenföretagare och 

arbetsgivare betalar samt genom den allmänna pensionsavgiften, statliga ålderspensions-

avgifterna, statliga medel och fondavkastningar (Socialförsäkringsboken, 2006, s. 146). Cirka 

en sjättedel av bruttonationalprodukten går till socialförsäkringen (Socialförsäkringsboken, 

2006, s. 139).  

Sjukförsäkringen en del av socialförsäkringen 

Införandet av den allmänna sjukförsäkringen skedde i mitten av 1950-talet (Lindqvist, 2000, 

s. 62). Sjukpenning är en del av sjukförsäkringen och ska ge en ekonomisk trygghet vid 

arbetsoförmåga (Socialförsäkringsboken, 2006, s. 166). För att få sjukpenning vid en sjuk-

skrivning krävs det att den skada eller sjukdom individen har också sänker arbetsförmågan. 

Det finns därför sjukdomar och skador som inte ger rätt till ersättning enligt sjukförsäkringen. 

Det är arbetsoförmågan utifrån kraven på arbete som är avgörande om sjukskrivning med rätt 

till sjukpenning är aktuell (SBU, 2003, s. 12, 28). 

En person kan få sjukpenning om denne arbetar i Sverige och har en årsinkomst som mot-

svarar minst 24 % av prisbasbeloppet om arbetet är stadigvarande eller återkommande och 

giltigt minst sex månader i sträck (Socialförsäkringsboken, 2006, s. 46). Sjukpenningen ges 

till den som inte har full arbetsförmåga av medicinska skäl och kan ges helt, tre fjärdels, halvt 
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eller som en fjärdedel av den ordinarie inkomsten. Den som blir sjuk och därmed måste sjuk-

skriva sig får de första 14 dagarna sjuklön från arbetsgivaren, förutom den första dagen som är 

en karensdag (Socialförsäkringsboken, 2006, s. 167). Sjuklönen har sedan 1992 betalats av 

arbetsgivaren (Edebalk, 1998, s. 163). Efter sjuklönen träder socialförsäkringen in och 

sjukpenning betalas ut. Härefter finns ingen gräns för hur lång en sjukskrivningsperiod får 

vara, men Försäkringskassan har skyldigheten att inom ett år efter sjukanmälan utreda om 

eventuell annan ersättning ska bli aktuell i stället (Socialförsäkringsboken, 2006, s. 167).  

Ersättningar ges efter inkomstbortfallsprincipen och storleken på ersättningen beror på hur 

stort det ekonomiska bortfallet av inkomsten är. Sjukförsäkringen täcker en del av inkomst-

bortfallet vid sjukdom. ”Sjukförsäkringen har en relativt låg tröskel, det vill säga krav på 

t som kvalificerar till försäkring” (Socialförsäkringsboken, 2006, s. 45). lägsta arbetsinkoms

SJUKSKRIVNING 
De första sju dagarna i en sjukskrivningsperiod kan individen själv bedöma sin arbetsförmåga, 

därefter behövs läkarkontakt och intyg (Vahlne Westerhäll, 2006, s.101).  

”Att arbetsförmågan påverkas av hälsotillstånd och de krav som arbetet ställer 

innebär att några kan arbeta, givet ett visst hälsotillstånd, medan andra inte kan 

göra det. Det kan också vara så att vi är oförmögna att arbeta i en viss 

yrkesverksamhet men inte i en annan” (Socialförsäkringsboken, 2004, s. 28).  

Det är svårt att mäta arbetsförmågan på ett objektivt sätt (Socialförsäkringsboken, 2004, s. 

29). Vidare måste man också ta i beaktan att en sjukskrivning kan innebära en ordinerad vila 

för att senare kunna rehabiliteras, en så kallad passiv sjukskrivning (SBU, 2003, s. 384). 

Konsekvenser av sjukskrivning 

Det kan uppstå konsekvenser som kan påverka människan både negativt och positivt under en 

sjukskrivning, såväl medicinskt, psykosocialt och ekonomiskt. Dessa konsekvenser gäller för 

både den egna hälsan genom sjukdom, men också arbetslivet, det sociala livet och i samspelet 

med andra människor. Även den egna livsstilen kan påverkas av en sjukskrivning. Dock 

måste man skilja på konsekvenser orsakade av sjukdomen och konsekvenser orsakade av 

sjukskrivningen. Dessa konsekvenser påverkar inte bara individen själv, utan även den sjuk-

skrivnes familj, arbetsgivare, arbetsgrupp, hälso- och sjukvården och samhället (SBU, 2003, s. 

383f). När man talar om hälsa är det flera faktorer och termer som spelar in såsom 

välbefinnande, känslan av mening, den egna livskvalitet vilket kan påverkas av en 

sjukskrivning (SBU, 2003, s. 385).  
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Risken finns att en längre sjukskrivning kan försvaga individens ställning på arbets-

marknaden. Karriärmöjligheten och den ekonomiska utvecklingen kan delvis stanna av, men 

även arbetsförhållanden i övrigt kan förändras under sjukskrivningsperioden (SBU, 2003, s. 

385f). 

Det sociala livet kan bli sämre då slitningar i familjen kan uppstå, men också i förhållande till 

vänner kan känslan av ett utanförskap uppstå. Familjen kan inte göra det som den var van vid 

att göra då exempelvis ekonomin inte blir densamma. Deltagandet och samspelet i samhället 

kan också påverkas (SBU, 2003, s. 386). 

I en debattartikel i Läkartidningen har Wåhlin (2005) skrivit om Biverkningar av sjuk-

skrivningar. Där tas flera av de konsekvenser som ovan beskrivits upp men här i form av 

biverkningar av att gå sjukskriven länge. Wåhlin menar att det är stort fokus på 

läkemedelsbiverkan men det talas desto mindre om biverkningar av en sjukskrivning, vilket 

drabbar mer än 1 % av de sjukskrivna. Wåhlin skriver att ”De flesta patienter är omedvetna 

om dessa biverkningar. För man dem på tal blir många förvånade över att de inte tänkt på 

detta och ibland betydligt mer angelägna att planera för arbetsåtergång.” (Wåhlin, 2005). En 

fråga som Wåhlin också ställer och själv besvarar är om man blir frisk av en sjukskrivning. 

id.”  ”Ja, troligen oftast, men inte allt

LÅNGTIDSSJUKSKRIVNING 
Långtidssjukskriven är enligt socialförsäkringen den som varit sjukskriven minst 60 dagar i 

sträck. 1996 steg siffran långtidssjukskrivna från 108 000 till 241 000 år 2004 för att sedan 

återigen sjunka 2005 till 175 000. Ökningen är störst hos kvinnor och under tiden 1996 till 

2005 steg den från 59 % till 64 %. När det gäller inköp av rehabiliteringstjänster går också de 

flesta tjänster till kvinnor då de också är mer långtidssjukskrivna (Socialförsäkringsboken, 

2006, s. 168). 

Individens möjlighet tillbaka  stor eller liten? 

Den som är långtidssjukskriven från ett arbete har oftast en mer gynnsam möjlighet att 

komma åter till arbete i de fall denne har arbetskamrater, fackföreningen och företags-

hälsovården som stöd. Däremot har den som är arbetslös och långtidssjukskriven svårare att 

komma åter till arbete och risken är därför större för denne att bli förtidspensionerad.3 Den 

som är arbetslös och långtidssjukskriven drabbas också oftare av depressioner (Edebalk, 1998, 

                                                 
3 Förtidspensioneringen är idag utbytt mot sjukersättning (uppsatsförfattarnas kommentar). 
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s. 165). En långdragen sjukskrivning kan leda till sjukbidrag eller sjukersättning då följd-

sjukdomar kan komma fram i ljuset i form av depressioner eller en försämring av den sjuk-

dom som fanns med i grunden (SBU, 2003, s. 385).  

Tidiga insatser – högre chans att komma tillbaka 

I Regerings prop 2007/08:136 (s. 36) kan vi läsa att ju längre en sjukskrivning pågår desto 

svårare blir det att komma tillbaka till arbetslivet. Redan efter 30 dagars sjukskrivning 

kommer två kritiska månader där förutsättningen, att komma tillbaka snabbt till arbete, 

minskar för varje dag. Den som alltså har varit borta mer än 90 dagar från arbete på grund av 

aka, varför det är viktigt med tidiga insatser. sjukskrivning får det svårare att rehabiliteras tillb

UTVECKLINGEN AV SJUKFRÅNVARO  
I prop 2007/08:136 (s. 34f) finns en sammanställning av rehabiliteringspenning, sjuk-

ersättning, sjukpenning och aktivitetsersättning, vilka kan ge ett mått på att sjukfrånvaro är en 

stor del av utgifterna i statsbudgeten. Efter stora toppar de första åren på 2000-talet börjar det 

efter 2002 att gå ner mot den nivå som gällde vid slutet av 1990-talet. En förklaring är föränd-

ringen i regelverket och Försäkringskassans hårdare bevakning, en ”portvaktsfunktion” samt 

arbetsmarknadens utveckling de senaste åren. Det har blivit högre krav för att få sin 

sjukskrivning godkänd. 

I samma proposition (s. 35) står det att mellan åren 2003-2005 var antalet sjukfall som fått 

sjuk- och aktivitetsersättningen under längre än ett år högt, upp mot 135 000. Den siffran har 

sjunkit till att vara 70 000 år 2007. Trots att det är färre antal 2007, är det ändå fler jämfört 

med antalet i mitten av 1990-talet då det var 45 000.  

Hög arbetslöshet minskad sjukfrånvaro 

Konjunkturen i samhället kan utläsas också i arbetslöshets- och sjukfrånvarotermer. Vahlne 

Westerhäll (2006, s. 29) skriver att ”när arbetslösheten ökar så minskar sjukfrånvaron”. Detta 

kan troligen förklaras med att vid en hög arbetslöshet vågar inte individerna sjukskriva sig 

med risk att förlora sitt arbete, varför då också sjuknärvaron på arbetsplatserna ökar (Vahlne 

Westerhäll, 2006, s. 29). Även storleken på ersättningen vid sjukdom kan vara orsak till ök-

  ning och minskning av sjukfrånvaron, vilket har varierat genom åren.

FÖRSÄKRINGSKASSANS ROLL GÄLLANDE SJUKSKRIVNING 
Försäkringskassan har ansvaret för att klarlägga rehabiliteringsbehovet för de som drabbats av 

skada eller sjukdom. Detta för att få en effektiv rehabilitering både för den som har en arbets-
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givare och den som är arbetslös. Försäkringskassan är den myndighet som ska stimulera och 

motivera individen till att rehabiliteras för att genom förvärvsarbete kunna försörja sig själv.  

”Försäkringskassan ska, om den försäkrade medger det samverka med hans eller 

hennes arbetsgivare och arbetstagarorganisation, hälso- och sjukvården, 

Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och andra myndigheter som kan vara berörda. 

I detta sammanhang ska Försäkringskassan verka för att berörda aktörer, var och 

en inom sitt verksamhetsområde, vidtar de åtgärder som behövs för en effektiv 

rehabilitering av den försäkrade.” (Prop. 2007/08:136 s. 38) 

I den budgetproposition som finns för 2008 står det att Försäkringskassans roll är att före-

bygga eller förkorta sjukfrånvaron och att de har ansvaret för att sjukskrivningsprocessen ska 

fungera, men dock inte vara rehabiliteringsaktör. En rehabiliteringsplan ska upprättas av 

Försäkringskassan innehållande återgärder, tidsåtgång, ansvarsområde och så långt som det är 

möjligt sker detta i samråd med individen. Den försäkrade ska få vetskap om de konsekvenser 

som kan uppkomma under sjukskrivningsprocessen.  

Regeringen vill i prop 2007/08:136 (s. 38f) sänka Försäkringskassans medel för rehabilitering 

då de endast ska vägleda den försäkrade till de olika aktörerna och det är hälso- och sjuk-

vården och företagshälsovården som ska ansvara för den medicinska insatsen. Det är vidare 

Socialtjänsten som har ansvaret för de sociala insatserna och arbetsgivaren för de insatser som 

tsen. rör arbetsplatsen samt Arbetsförmedlingen som ansvarar för arbetsmarknadsinsa

STEG‐FÖR‐STEGMODELL SOM ANVÄNDS AV FÖRSÄKRINGSKASSAN  
Denna modell finns beskriven i Lindqvists (2000) bok, Att sätta gränser – organisationer och 

reformer i arbetsrehabilitering. Modellen används för att kunna bedöma förmågan att arbeta, 

vilken rehabiliteringsinsats som är nödvändig och vem som har rätt till sjukpenning 

(Lindqvist, 2000, s. 71). Denna steg-för-steg-modell innehåller sju olika steg för bedömningen 

av arbetsförmågan. I varje steg bedöms individens förmåga till återgång till arbete. Om 

individen kan återgå efter sjukdom genomförs ingen åtgärd. Skulle däremot en individ inte 

vara klar för återgång till arbete i ett steg förs individen vidare till nästa steg. I de fall en 

individ har passerat alla sju stegen, utan att kunna återgå till arbete, prövas rätten till att få 

sjuk- eller aktivitetsersättning (Lindqvist 2000, s. 72f).   

I prop 2007/08:136 (s. 39f) beskrivs det att Försäkringskassan inte bara ska se arbetsförmågan 

i relation till ett arbete som finns direkt tillgänglig för den försäkrade utan också i förhållande 
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till övriga arbetsmarknaden i hela Sverige, alltså inte bara den lokala marknaden. Skulle den 

försäkrade bedömas kunna ta ett arbete, även om det inte finns ett arbete just i den egna 

het. staden, försvinner rätten till sjukpenning och individen går därmed in i arbetslös

REHABILITERINGSKEDJAN ‐ DEN NYA SJUKFÖRSÄKRINGSFORMEN  
Regeringen har i budgetpropositionen 2008 presenterat ett åtgärdspaket för att få en mer 

fungerande sjukförsäkring. Regeringen vill att sjukförsäkringen ska bli mer förutsägbar och 

att den ska kunna skapa bättre motivation för återgång till arbete. Regeringen anser att ju 

längre en sjukskrivning pågår desto mindre troligt är det att den sjuke kan komma tillbaka till 

arbetslivet igen. Tidigare insatser är ett måste med den nya sjukförsäkringen. 

Propositionen En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete (prop 

2007/08:136) lämnades till riksdagen i slutet av mars 2008. Propositionen ger ett förslag på en 

rehabiliteringskedja innehållande fasta tidpunkter för prövning av arbetsförmåga. Denna 

rehabiliteringskedja skulle således ersätta den ovan nämnda steg-för-steg-modellen. Ett annat 

förslag i propositionen är att sjukpenning endast ska betalas ut under ett år. Om arbets-

förmågan fortfarande är nedsatt efter detta år kan en förlängd sjukpenning vara möjlig. Dessa 

förslag föreslås börja gälla från och med 1 juli 2008.4 

 
igur 1 Rehabiliteringskedjans upplägg. F 5 

 

SAMVERKAN MELLAN AKTÖRER – GYNNANDE FÖR INDIVIDEN 
En samverkan mellan aktörer såsom arbetsgivare, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, 

arbetsmarknadsmyndigheter är viktig när det handlar om rehabilitering. Däremot tolkas denna 

                                                 
4 http://www.regeringen.se/sb/d/1950 (2008-04-21) 
5 http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/87/09/a9d1cdd5.pdf (2008-04-21) 
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samverkan olika av de olika aktörerna. Vem som har huvudansvaret ifrågasätts ofta men det 

är till största delen Försäkringskassan som har den samordnade rollen (Vahlne Westerhäll, 

2006, s. 51). 

Enligt Försäkringskassan innebär det att för individen ska de aktuella rehabiliterings-

åtgärderna fogas samman för att ge hjälp att återfå arbetsförmågan, och därmed kunna för-

sörja sig själv genom arbete (Vahlne Westerhäll, 2006, s. 51). Trots försäkringskassans roll i 

samordningen tappas ofta helhetssynen på individen då de olika aktörerna arbetar enligt sina 

egna ramar och inte alltid har individen i centrum, det finns ingen sammanhållen koordination 

i arbetet.  

Teori och praktik stämmer sällan överens och individen blir den som drabbas (Vahlne 

Westerhäll, 2006, s. 51f). Försäkringskassan har förutom ansvaret för samordningen mellan 

aktörerna också ansvaret gällande kontakten med den försäkrade för att klarlägga och 

kartlägga dennes behov för en snar rehabilitering. Den försäkrade ska vid rehabilitering ge sitt 

samtycke till samordningen av insatserna mellan de olika aktörerna (Vahlne Westerhäll, 2006, 

s. 65 f).  

Sedan 2003 har Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen6 haft uppdraget att ta fram en 

handlingsplan för att rehabilitera tillbaka de arbetslösa sjukskrivna till arbete. Från 2005 

innefattas även personer med sjuk- eller aktivitetsersättning och 2006 tillkom även gruppen 

som har en anställning, men av någon anledning behöver byta arbete för att kunna återgå till 

sysselsättning. Under tiden 2003 till 2007 har cirka 50 000 personer fått dessa samverkande 

tjänster och av dessa har cirka 36 – 38 % påbörjat utbildning eller fått ett arbete. Planen för 

2008 är att ytterligare 15 000 personer ska få denna möjlighet och målet är också att 40 % av 

deltagarna ska ha påbörjat utbildning eller fått arbete inom 12 månader efter insatsens start. 

De tidigare länsvis planerade insatserna ersätts av de nya områdesindelningarna som de båda 

organisationerna blivit indelade i (Prop. 2007/08:136 s. 44f). 

 

REHABILITERIN

REHABILITERING 

G  VAD INNEBÄR DET? 

Rehabilitering kommer från det latinska orden re- som betyder åter och habilis som betyder 

duglig, en handikappad persons återanpassning till något som det var ”innan” såväl fysiskt, 
                                                 
6 Tidigare AMS – Arbetsmarknadsstyrelsen (Uppsatsförfattarnas kommentar) 
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psykiskt, socialt men också yrkesmässigt (Lindskog, 1997, s. 466). Enligt AFL (1962:381), 

Lagen om allmän försäkring, 22 kap 2 § ska rehabilitering;  

”syfta till att återge den som har drabbats av sjukdom sin arbetsförmåga och 

förutsättningar att försörja sig själv genom förvärvsarbete. Rehabiliteringsåtgärder 

skall planeras i samråd med den försäkrade och utgå från dennes individuella 

förutsättningar och behov. Regeringen eller den myndighet som regeringen 

bestämmer får meddela särskilda föreskrifter om rehabilitering när det gäller en 

försäkrad som inte är bosatt här i landet.”  

I välfärdssamhället finns ett offentligt ansvar för rehabilitering och dessa kan delas in i olika 

områden där olika sektorer har huvudansvaret. Dessa verksamhetsaktörer är Försäkrings-

kassan, arbetsmarknadsmyndigheter, socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Alla myndig-

heter har olika regler och syn på rehabilitering (Vahlne Westerhäll, 2006, s.19f). De olika 

rehabiliteringsområdena kan delas in i; Medicinsk rehabilitering görs av hälso- och 

sjukvården för att återskapa en funktion efter sjukdom eller skada. Yrkesinriktad 

rehabilitering innebär att arbetsmarknadsmyndigheten har ansvaret att stärka individens 

arbetsmarknadsställning för att få men också kunna behålla arbetet. Ett mål är att de arbets-

sökande med funktionshinder ska få tillgång till den öppna arbetsmarknaden. Nära denna sist-

nämnda typ av rehabilitering ligger den arbetslivsinriktade rehabiliteringen vilken ska under-

lätta för den sjukskrivne att återgå till arbetet i sin takt genom en klarläggning av det individ-

uella behovet av rehabilitering, arbetsträning och arbetsplatsprövning. En social rehabilitering 

hjälper till att skapa den sociala och ekonomiska tryggheten som alla ska kunna ha för att få 

mer jämlika levnadsvillkor (Vahlne Westerhäll, 2006, s. 23ff).  

Något att tänka på är att rehabilitering inte innebär en skada som rehabiliteras utan det är 

g, 1997, s. 466) personen som rehabiliteras! (Lindsko

REHABILITERINGSVETENSKAP 
I rehabiliteringsvetenskap ingår flera olika vetenskapliga perspektiv och discipliner. Det är det 

holistiska tänkandet som är viktigt när vi pratar om individen, att se helheten kring den som 

ska rehabiliteras och möta denne där han eller hon befinner sig just då. I arbetsmiljölagen 

(1977:1160) 2 kap 1 § står det att arbetsförhållandena ska anpassas så att de passar arbets-

tagarnas förutsättningar såväl fysiskt som psykiskt och att den anställde ska ha möjlighet att 

vara med i anpassningsarbetet. Ibland kan alltså en anpassning av arbetsplatsen vara det som 

behövs för att den sjukskrivne ska komma åter i arbete.  
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Vahlne Westerhäll (2006, s. 14) beskriver arbetslinjen som en ideologi och att rehabiliter-

ingen ska syfta till att återföra individen till arbetet och därmed åter till idealet. I dagens sam-

hälle kan det under vissa perioder, beroende på konjunkturerna, vara svårt att hjälpa de resurs-

svaga i samhället till att få, men också behålla arbete, då konkurrensen på arbetsmarknaden 

ibland kan vara hård (Vahlne Westerhäll, 2006, s. 14).  

Som vi nämnt är rehabiliteringsvetenskapen uppbyggd av flera olika vetenskaper och när man 

ska studera den arbetslivsinriktade rehabiliteringen så kan man behöva analysera utifrån olika 

perspektiv och nivåer. Det finns åtminstone sju olika nivåer; internationell nivå, nationell 

nivå, myndighetsnivå, arbetsplatsnivå, aktörsnivå, familj- och nätverksnivå och individnivå. 

Inom dessa nivåer finns det då också olika vetenskaper såsom nationalekonomi, företags-

ekonomi, sociologi, socialpolitik, juridik, organisationsteori, psykologi, ergonomi, social-

psykologi och socialt arbete med flera (Vahlne Westerhäll, 2006, s. 15).  

För att arbetslivsinriktad rehabilitering ska kunna genomföras krävs naturligtvis att det finns 

ett arbete tillgängligt för individen och till viss del kan den internationella marknaden vara av-

görande för hur arbetsmarknaden i Sverige kan se ut. Vahlne Westerhäll mfl (2006, s. 13 ff) 

menar att detta kan medföra att en del med full arbetsförmåga hamnar i ett bidragsberoende då 

vi i Sverige har en väl utbyggd socialförsäkring. En del kan hantera en sådan situation och be-

hålla sin förmåga till arbete medan andra blir utslagna på sikt. En risk med välfärdssystemet 

kan också vara att några väljer att befinna sig utanför arbetsmarknaden, då de kan klarar sig 

en skulle finnas ett arbete.  på det ekonomiska bidraget, även om det egentlig

ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING 
Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen syftar till att hjälpa en person att komma tillbaka till 

ett arbete. Det kan röra sig om att individen redan har ett arbete som personen ska tillbaka till 

genom hjälp och anpassning, eller så behöver den arbetslöse hjälp att hitta ett arbete som kan 

anpassas till honom eller henne.  

Denna form av rehabilitering är till för att underlätta för individen att komma tillbaka till 

arbete vid sjukskrivning eller då individen har sjukersättning (Vahlne Westerhäll, 2006, s. 

26). Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för rehabiliteringen och den rehabiliterings-

utredning som ska utföras senast 8 veckor efter sjukanmälningsdagen. Arbetsgivaren har 

ansvar för det som kan åtgärdas på arbetsplatsen, exempelvis den fysiska miljön och för-

ändringar av arbetsuppgifter. Vid större kostsamma förändringar kan Försäkringskassan gå in 

som medfinansiär (Edebalk, 1998, s. 164).  
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Insatserna kan vara av medicinsk, yrkesinriktad och social art vilket gör att flera aktörer oftast 

är inblandade i rehabiliteringen. Arbetet inleds med en kartläggning av hur behovet ser ut, 

vilka insatser som behövs vilket kan vara bland annat arbetsträning och arbetsprövning. 

Gränsen mellan medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering kan ibland vara svår att be-

döma då exempelvis sjukgymnasten kan vara en aktör i båda typerna, i sjukvården som be-

handlare och i arbetslivsinriktad rehabilitering som ledare av ryggträning och gruppinsatser 

(Vahlne Westerhäll, 2006, s. 26).  

Helhetssyn 

När det handlar om att få tillbaka individen i arbete måste man arbeta utifrån att se hela män-

niskan. Inta ett helhetstänkande där individen blir den centrala punkten. Med helhetssyn me-

nas att det inte enbart är människans fysiska funktionsförmåga som man intresserar sig för, 

utan också välbefinnandet psykiskt och socialt. Den som bär det yttersta ansvar för att rehab-

ilitering ska falla väl ut är individen själv. Vid avsaknad av det egna ansvaret, intresset och 

engagemanget är chansen för en lyckad rehabilitering liten. Helhetstänkandet kommer från 

människovärdesprincipen, principen där alla människor har lika värde oavsett ras, kön, ålder 

och position i samhället. En människas värde är därmed helt oberoende av funktionsförmågan 

hos individen. Varje människa är unik och ska rehabiliteras utifrån den egna förmågan 

(Vahlne Westerhäll, 2006, s. 48ff).  

Denna helhetssyn kan kopplas till Aaron Antonovskys teori om KASAM, känsla av 

sammanhang, vilket innefattar tre komponenter, begriplighet, hanterbarhet och menings-

fullhet. Begripligheten är kärnan i begreppet KASAM menar Antonovsky och påvisar hur 

man upplever de inre och de yttre orsakerna till det förnuftiga tänkandet inom olika situa-

tioner. Hanterbarheten står för de resurser en person har för att möta de olika krav man kan 

ställas inför, under livets gång. Den tredje komponenten i KASAM är meningsfullhet och den 

handlar om ”vikten av att vara delaktig, »som medverkande i de processer som skapar såväl 

ens öde som ens dagliga erfarenheter«” (Antonovsky, 2005, s.45).  

 

MOTSÄGELSEFULLA KRAV

ARBETSLINJEN I FÖRÄNDRING  

 UTIFRÅN OFFICIELL POLITIK 

För att få en bättre förståelse av vilka bestämmelser som gäller vid rehabiliterings-

verksamheter i dagens samhälle måste en del bakomliggande syften presenteras. Ett sådant 
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syfte är till exempel arbetslinjen som i högsta grad är aktuell idag (Vahlne Westerhäll, 2006, 

s. 45). 

Nationalencyklopedin definierar principen arbetslinjen som: 

”[…] en huvudprincip i svensk arbetsmarknadspolitik (alltsedan 1930-

talets krisuppgörelse), vilken innebär att arbetssökande i första hand 

skall erbjudas arbete eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Först när 

sådana åtgärder inte räcker till skall kontant arbetslöshetsunderstöd 

lämnas.” 

Mot bakgrund av ökade sjukförsäkringskostnader och ökad andel förtidspensionärer skapades 

rehabiliteringsreformen med förhoppningen att få fler långtidssjukskrivna tillbaka till arbetet. 

Via denna reform skulle arbetslinjen utvecklas inom socialförsäkringssystemet.  

Arbetslinjen är en princip som har funnits långt tillbaka i Sveriges socialpolitik. Den har dock 

genomgått olika faser genom åren, allt ifrån att handlat om arbetstvång till att ha mer betoning 

på att individen har rätt till ett arbete (Vahlne Westerhäll, 2006, s. 45f). 

Under 1800-talet var i princip alla som inte var ägare av privat jordegendom tvungna att ta 

tjänst hos någon husbonde eller mäster, annars sågs de utan tjänst som kriminella och blev 

dömda till tvångsarbete. Den hårda tillvaron som till exempel ofrivillig arbetslöshet vid sjuk-

dom, handikapp eller brist på tjänstemöjligheter tog myndigheterna inte hänsyn till, utan även 

dessa personer riskerade tvångsarbete eller fängelse. Senare vid slutet av 1800-talet mjuknade 

de hårda kraven på de arbetslösa och man började se problemen ur individens perspektiv 

istället för gruppens (Lindqvist, 2000, s. 49ff).  

Mot slutet av 1990-talet skedde ytterligare en förändring av arbetslinjen och socialpolitiken då 

kostnader för långtidssjukskrivningar, förtidspensioneringar och arbetsskador sågs som ett 

stort problem. För att få bukt med problemen med långtidssjukskrivning och arbetslöshet så 

skulle insatserna alltmer riktas mot att aktivera personer till att stå för sin egen försörjning 

(Lindqvist, 2000, s. 66). 

Principen om arbetslinjen innebär idag att aktiva insatser ska främjas framför passiva utbetal-

ningar. Arbetslinjen står för att alla i yrkesför ålder förväntas att bidra med att bygga upp det 

välfärds- och trygghetssystem vi har, genom att vara deltagande i ett aktivt arbetsliv (Vahlne 

Westerhäll, 2006, s. 46). 
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INDIVIDENS ANSVAR 
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Krav på individen  

När det handlar om rehabilitering är det inte enbart upp till myndigheterna att få rehabiliter-

ingen att fungera, det ligger även ett ansvar på individen själv: ”Den försäkrade skall lämna 

de upplysningar som behövs för att klarlägga hans behov av rehabiliteringen och efter bästa 

förmåga aktivt medverka i rehabiliteringen.” (22 kap 4 § AFL 1962:381)  

Det finns därmed två förpliktelser som är ålagda den egna individen, det handlar dels om krav 

på att individen ska ge nödvändig information för att behovet av rehabilitering ska kunna 

klargöras, men också om kravet på att individen, så gott han/hon kan, aktivt deltar i rehab-

iliteringen. Alltså ska rehabiliteringen ske i ett nära samarbete mellan Försäkringskassan och 

den försäkrade. I undantagsfall får Försäkringskassan själv planera det fortsatta arbetet 

(Vahlne Westerhäll, 2006, s. 73, Prop. 2007/08:136 s. 47). 

Om vägran att delta i rehabilitering 

Om individen av någon anledning inte följer ovanstående förpliktelser kan sjukpenningen 

eller rehabiliteringsersättningen dras in. Enligt Vahlne Westerhäll (2006, s.73) förs det många 

diskussioner om det verkligen är rätt att ålägga individer krav på att delta i rehabiliter-

ingsåtgärder och om det verkligen är tänkbart att dra in ersättningen om individen skulle 

vägra att delta. Anledningen till att individer kan komma att vägra deltagande i rehabilitering 

kan vara att de redan är påverkade av sin situation genom sjukdom eller arbetslöshet. Detta i 

kombination med att föreslagna åtgärder sker mot individens vilja kan göra att individen 

känner att den egna integriteten blir kränkt. Naturligtvis kan det vara svårt att avgöra vad som 

är vägran och oförmåga. 

Vad är det då för krav som kan komma att ställas för individen under arbetslivsinriktad rehab-

ilitering? Det kan röra sig om allt ifrån att de måste genomgå omfattande undersökningar och 

utredningar till att de måste delta i någon form av utbildning eller yrkesvägledning. Detta kan 

göra att en redan svag och utsatt person med sjukdom eller arbetsoförmåga kan känna sig un-

derlägsen myndigheterna. En eventuell indragning av ersättningen beroende på att individen 

vägrar att delta i rehabiliteringen skulle innebära stora konsekvenser för individen eftersom 

hon/han då inte kan försörja sig och i värsta fall måste söka hjälp ifrån socialtjänsten (Vahlne 

Westerhäll, 2006, s. 77f).  



 

Självbestämmanderätt 

Trots de krav som ställs på individerna som genomgår en rehabiliteringsprocess så ska hänsyn 

till självbestämmanderätten tas. Denna rätt innebär att varje individ ska ha möjlighet att själv 

bestämma över sitt liv. Självbestämmanderätten märks inom vården på det sättet att individen 

har rätt till att få information om sin hälsa, rätt att få veta vilka olika behandlingar som finns 

för just individens åkomma och även rätt till att själv bestämma om allt som rör den egna 

personen inom hälso- och sjukvården, med andra ord värnande om integriteten ska vara hög. 

Denna självbestämmanderätt ska även finnas inom rehabiliteringsprocessen, det vill säga att 

individen ska mötas med respekt och dennes åsikter och tankegångar ska så långt det är 

möjligt tillgodoses. 

Inom rehabiliteringsprocessen är dock inte självbestämmanderätten helt i fokus, rehabiliter-

ingen ska ske i diskussion med individen vilket i de flesta fall sker på ett tillfredställande och 

fungerande sätt. Individen kan dock komma i underläge om denne inte ger sitt medgivande till 

den föreslagna rehabiliteringen och kan då drabbas av, som här tidigare nämnts, indragning av 

ersättning (Vahlne Westerhäll, 2006, s. 80f). 

DISKUSSION OM DE MOTSÄGELSEFULLA KRAVEN 
Enligt socialförsäkringen ska alla som har rätt till sjukförsäkringen få ta del av rehabili-

teringen, men vad händer när någon individ inte ställer upp på de kraven?  

Arbetslinjen kan ses som en sammanfattande samhällsnorm, skapad både av medborgarna, 

men är också starkt förankrad hos den nuvarande Regeringen som driver vägen åter till arbets-

linjen hårt. Detta kan, anser vi, leda till ett utanförskap. Ett utanförskap behöver dock inte 

vara negativt utifrån individens synsätt då man kan anse att detta skapar friheten att göra vad 

man vill, samtidigt som man har ersättning som man känner sig nöjd med. Dock säger normen 

i samhället att alla ska bidra till sin egen försörjning i den utsträckning detta är möjligt, eller 

bedöms som möjligt.   

Ingen mår bra av att vara hemma under en längre tid, något som även Wåhlin (2005) bekräftar 

gällande biverkningarna av sjukskrivningarna. Något som vi också lärt oss under utbildningen 

är att för att kunna bli behjälpt av arbetslivsinriktad rehabilitering krävs att individen är 

motiverad och ställer upp på de krav som ställs på denne.  

Är man långtidssjukskriven eller arbetslös riskerar man att av andra betraktas som att stå 

utanför samhället. Man kan få en stämpel och betraktas som att vara lat och inte uppfylla de 

16 
 



 

krav som samhället ställer. När då chansen att delta i en arbetslivsinriktad rehabilitering ges, 

så bör den chansen tas enligt samhällets norm som bland annat uttrycks genom den upp-

fattning om sjukrollen som vi tidigare nämnt. Om man deltar i en rehabilitering blir man 

automatiskt ålagd att ställa upp på de krav som ställs. I de fall då man inte själv har varit med 

på noterna direkt vid inskrivningen och/eller inte är beredd att ta det jobb man blir erbjuden, 

så hamnar man i ett dilemma gentemot myndigheterna. 

Har den nya Regeringen gått för hårt fram gentemot individen när det gäller kraven? Kanske 

är det viktigt att ”få med sig” individen i arbetet för att lyckas med en god rehabilitering.  

 

EXEMPEL  PÅ  SAMVERKAN  INOM  ARBETSLIVSINRIKTAD 

REHABILITERING 

REHABILITERINGSSAMVERKAN 
Rehabiliteringssamverkan är en organiserad samverkan mellan Försäkringskassan och Arbets-

förmedlingen för att hjälpa personer, som antingen gått sjukskrivna eller arbetslösa en längre 

period, med extra hjälp för att komma ut i arbetslivet eller påbörja någon utbildning.  

Det som ses som speciellt med Rehabiliteringssamverkan är att båda myndigheterna har ett 

gemensamt kontor vilket också bidrar till att de kan nyttja varandras kompetens snabbare tack 

vare närheten till varandra. Handläggarnas uppgift är att tillsammans med deltagaren arbeta 

fram möjligheter att åter bli arbetsför. Dessa åtgärder ska vara individuella och ser olika ut 

från situation till situation. Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen sker oftast under ett års 

tid7 (Infoblad från FK och AF). 

Rehabiliteringssamverkans målgrupper är följande: 

• sjukskrivna arbetslösa, de som är unga skall prioriteras (som ung räknas 
till och med 29 år)  

• arbetslösa som har tidsbegränsad sjukersättning och arbetslösa med 
tillsvidare sjukersättning  

• unga arbetslösa med aktivitetsersättning  
• anställda sjukskrivna eller anställda som har sjuk- eller 

aktivitetsersättning och inte kan återgå till sitt arbete  

                                                 
7 Arbetsförmedlingen rekv.nr 503 008 mars 2007 alt FK 40308 07.02 
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• personer som inte längre har rätt till att få ersättning från 
sjukförsäkringen men som är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering 
för att kunna återgå till arbetslivet8 

 

Kriterierna för att bli aktuell för Rehabiliteringssamverkan är att individen ska kunna uppnå 

en arbetsförmåga i minst 10 timmar/vecka, vara medicinskt färdigutredd och det ska också 

finnas ett läkarutlåtande som anger att arbetsförmåga kan uppnås med hjälp av rehabiliterande 

insatser senast efter ett år.9  

ORGANISATION INOM REHABILITERINGSSAMVERKAN 
Organisationsmässigt är Rehabiliteringssamverkan indelat på nationell och lokal nivå. 

Samverkansgruppen på den nationella nivån har representanter från både Arbetsförmedlingen 

och Försäkringskassan och utgörs av ansvariga chefer från varje arbetsmarknadsområde och 

lokala försäkringscenter. Både den nationella och de lokala samverkansgrupperna ska vara ett 

slags forum för generella utvecklingsfrågor samt bära ansvaret för de olika handlingsplanerna. 

Den lokala samverkansgruppen har även till uppgift att sätta upp en arbetsplan för det egna 

samverkansområdet och ta till åtgärder för att styra verksamheten vid behov. 

Därutöver finns det en eller flera beredningsgrupper inom varje samverkansområde som ska 

fatta beslut om var deltagaren befinner sig i förhållande till arbetsmarknaden och om denne 

bör bli inskriven i Rehabiliteringssamverkan eller hänvisas till ”vanliga” Arbetsförmedlingen 

eller Försäkringskassan. 

Målen på nationell nivå är att minst 40 % av deltagarna ska, efter senast ett år, ha fått ett 

arbete eller ha påbörjat en utbildning. Vidare ska målet för genomsnittstid till arbete eller ut-

bildning vara längst 200 dagar.10  

REHABILITERINGSSAMVERKAN ‐ KONTORET SOM ANVÄNDS I STUDIEN 
På det Rehabiliteringssamverkans-kontor som vi har kontakt med i vår studie arbetar fem 

handläggare från Arbetsförmedlingen och fyra handläggare från Försäkringskassan, med 

varierande tjänstegrad. Sammanlagt finns det plats för cirka 125 deltagare inskrivna. Dessa 

deltagare delas upp så att varje arbetsförmedlare har cirka 35 deltagare vardera och 

försäkringskassehandläggarna har cirka 60 deltagare vardera. Det kan verka som en sned-

fördelning, men för Försäkringskassan som har fler deltagare per handläggare, innebär arbetet 

                                                 
8 Arbetsförmedlingen Dnr 07-5343-01, Försäkringskassan Dnr 58977-2007 
9 Muntlig referens handl FK, Rehabiliteringssamverkan (2008-03-17) 
10 Arbetsförmedlingen Dnr 07-5343-01, Försäkringskassan Dnr 58977-2007.  
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inte så mycket fysisk kontakt och den mesta kontakten sker via brev och telefon. Försäkrings-

kassan sköter även utbetalningarna.  

Arbetsförmedlaren har färre deltagare per handläggare eftersom denne har tätare kontakt och 

är den som ska sköta anskaffningen, ackvireringen, av jobb för den inskrivne, ett arbete som 

är mer tidskrävande.11  

REHABILITERINGSSAMVERKANS ARBETSMODELL FAROS  
För att kunna hjälpa deltagarna med att komma tillbaka till arbetslivet arbetar handläggarna på 

Rehabiliteringssamverkan efter en modell som kallas för Faros-modellen. Denna modells 

målsättning är att hjälpa de personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för 

att kunna återgå i arbete. Detta för att det ska ske så effektivt som möjligt och stötta del-

tagaren utan några långa väntetider och avbrott. 

Arbetet börjar oftast med en behovsbedömning av individens förmåga och detta görs av 

”vanliga” Försäkringskassan med viss hjälp av ”vanliga” Arbetsförmedlingen. Genom bland 

annat medicinskt underlag styrks det att individen genom Rehabiliteringssamverkan ska 

kunna öka sin arbetsförmåga från de minst 10 timmarna/vecka som är ett krav från början för 

att överhuvudtaget bli aktuell hos Rehabiliteringssamverkan. Därefter tas ärendet upp i en 

beredningsgrupp bestående av handläggare från båda myndigheterna. Här sker beslut om plats 

ska erbjudas i Rehabiliteringssamverkan eller om ärendet ska kvarstå hos ”vanliga” 

Försäkringskassan respektive Arbetsförmedlingen. Denna grupp tar också ställning till var 

individen befinner sig i förhållande till arbetsmarknaden.  

Vid det så kallade nybesöket är det försäkringskassehandläggaren som informerar om arbets-

sättet och de rättigheter och skyldigheter som deltagaren har. Arbetsförmedlaren har här en 

lägre profil och sitter mest med för att få en första kontakt och presenteras sig för deltagaren. 

När sedan individen godkänts som deltagare i Rehabiliteringssamverkan ska en behovsbe-

dömning ske. Här används professionella samtalstekniker för att ge stöd till deltagaren för att 

själv påbörja sin förändringsprocess och uppnå egna mål för att komma tillbaka till arbets-

livet.  

Därefter är det arbetsförmedlarens roll att i behovsanalysen, som ska ske inom fyra veckor 

efter nybesöket, göra en kartläggning av deltagarens rehabiliteringsbehov och vilka insatser 

som är lämpliga. Hälsotillståndet diskuteras utifrån läkarutlåtandet och kompetensen disku-

                                                 
11 Muntlig referens handläggare AF, Rehabiliteringssamverkan (2008-04-25) 
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teras samt vilka utbildningar och erfarenheter deltagaren har. Arbetsförmedlaren gör sig en 

bild av deltagarens arbetsförmåga och tankar varefter en diskussion om vilka arbeten som kan 

tänkas bli aktuella att pröva då det är arbetsprövning som oftast sker för denna grupp.  

När sedan behovsbedömning är klar träffas åter handläggare från båda myndigheterna 

tillsammans med deltagaren och beslutar om deltagaren ska skrivas in i Rehabiliterings-

samverkan.  

Härefter får deltagaren hjälp och coachning av arbetsförmedlaren att själv finna den 

praktikplats som bör resultera i arbetsprövning och passa dennes kompetens. Regelbundna 

uppföljningar är viktiga och skulle det visa sig att andra professioner såsom exempelvis 

arbetspsykolog skulle behövas, kopplas sådan in. När ett arbete är funnet sker kontakt mellan 

arbetsförmedlaren och arbetsgivaren för att sätta upp riktlinjer, kontrollera att försäkringar 

finns och diskutera vem som har ansvar för deltagaren. Därefter träffas arbetsförmedlaren, 

arbetsgivaren och deltagaren och gör en första uppföljning. Uppföljande samtal sker sedan 

mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och deltagaren efter 3 månader för att 

kontrollera att de är på rätt spår, att man funnit rätt arbete. 

Det näst sista steget i modellen handlar om aktiv rehabilitering, och innebär i de flesta fall 

fortsatt arbetsprövning på praktikplatsen. Förhoppningen är att deltagarna ska erbjudas arbete 

på praktikplatsen.  

Sista steget handlar om att göra ett avslut på den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Detta av-

slut sker oftast naturligt genom att deltagaren har fått arbete eller har gått vidare till att utbilda 

sig. Visar det sig att inte arbetsprövningen resulterar i arbete, men allt ändå har fungerat bra så 

skrivs individen in vid ”vanliga” Arbetsförmedlingen. Visar det sig däremot att denne av 

medicinska skäl inte kan arbeta, går denne därmed över till ”vanliga” Försäkringskassan.  Vid 

det avslutande mötet sitter handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och del-

tagaren tillsammans och ett slutdokument skrivs inom ramen för Faros. Dokumentationen ska 

innehålla vad som har hänt under processens gång, vad individen har haft för aktiviteter, vad 

resultatet blev samt vilka bedömningar som har gjorts.12  

                                                 
12 Processtyrningsmodell FAROS, AF och FK, samt muntlig referens arbetsförmedlare, Rehabiliterings-
samverkan (2008-04-25) 
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Olika anställningstyper 

Aktuella anställningsformer/bidrag vid arbeten via Rehabiliteringssamverkan kan vara löne-

bidrag, utvecklingsanställning, särskilt nystartsjobb och trygghetsanställningar.13 I samtliga 

anställningsformer nedan gäller samma regler som vid ”vanliga anställningar” gällande lön 

och andra anställningsförmåner enligt de kollektivavtal som finns inom branschen.  

Lönebidrag innebär att den arbetsgivare som anställer en person med nedsatt arbetsförmåga 

kompenseras ekonomiskt. Syftet med lönebidrag är att göra det lättare för personer med ned-

satt arbetsförmåga, att få och även få behålla en anställning, där kompetenser och färdigheter 

tas till vara. Tillfällen då lönebidrag får lämnas är bland annat vid nyanställning, när en an-

ställd återgår till arbetet efter att ha haft sjukersättning eller aktivitetsersättning samt när 

arbetsgivare anställer en person med funktionshinder som medför nedsatt förmåga och som är 

långtidssjukskriven från arbetet och inte kan återgå till detta.14 

Utvecklingsanställning innebär att det arbete som Arbetsförmedlingen förmedlar är ett 

anpassat arbete, det vill säga, att hänsyn tas till arbetstid, arbetstempo och till de arbets-

uppgifter som ska utföras på arbetsplatsen. Utöver arbete ska individen kunna delta i insatser 

som gör att arbetsförmågan utvecklas. Utvecklingsanställning kan pågå under ett års tid. 

Arbetsgivaren kan få statsbidrag för deltagarens lönekostnader. Arbetsförmedlingen ska hålla 

regelbunden kontakt med deltagaren medan denne har utvecklingsanställning. Innan tiden för 

anställningen går ut ska en plan utföras för nästa steg mot arbete eller utbildning.15  

Särskilt nystartsjobb är en anställningsform med syftet att stimulera arbetsgivare att anställa 

individer som under minst ett år har haft antingen sjukpenning, rehabiliteringspenning eller 

sjuk- eller aktivitetsersättning. Arbetsgivarna som anställer en individ som stämmer in i ovan-

stående kriterier får ekonomisk ersättning. Denna ersättning motsvarar normalt dubbla arbets-

givaravgifter (nuvarande siffror 64,84 %). Alla arbetsgivare kan få detta stöd när det gäller 

både tillsvidaranställningar och provanställningar men också vid visstidsanställningar.16  

Trygghetsanställning innebär att Arbetsförmedlingen kan förmedla arbete hos en arbetsgivare 

som behöver individens kompetens men som istället kan erbjuda en anpassad arbetssituation. 

Arbetsgivaren kan få statsbidrag för anställningen. När en trygghetsanställning sker ska 

individen, arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen planera vilka arbetsuppgifter som individen 

                                                 
13 Muntlig referens AF, Rehabiliteringssamverkan (2008-04-25) 
14 http://www.ams.se/admin/Documents/faktablad/lonbid.pdf (2008-05-13) 
15 http://www.ams.se/admin/Documents/faktablad/utvecklingsanst_sok.pdf (2008-05-13) 
16 http://www.ams.se/admin/Documents/faktablad/sarskilt_nystart_ag.pdf (2008-05-13) 

21 
 



 

ska få och det ska framkomma hur arbetssituationen på bästa sätt ska fungera för individen. 

Så länge Arbetsförmedlingen ger arbetsgivaren statsbidrag för trygghetsanställningen så 

måste Arbetsförmedlingen hålla regelbundna uppföljningar för att se hur det går för 

individen.17  

 

TIDIGARE FORSKNING 

Vi har funnit ett flertal vetenskapliga publikationer i form av artiklar, rapporter och avhand-

lingar. Vi har valt ut några av de som vi anser vara relevanta när det gäller arbetslivsinriktad 

rehabilitering och hur den upplevs eftersom det är syftet med vår studie. Samtliga publika-

tioner handlar om arbetslivsinriktad rehabilitering och långtidssjukskrivna samt arbetslösa. Vi 

har sökt artiklar i sökmotorerna Elin@mälardalen samt Libris. De sökord som vi har använt är 

rehab* and Sweden, vocational rehabilitation, cooperation och arbetslivsinriktad rehabili-

tering. Vi har också sökt bland uppsatser via DIVA, en sökmotor för bland annat uppsatser 

och avhandlingar, gjorda på högskolor och universitet i Sverige, där vi sökt främst på arbets-

livsinriktad rehabilitering. Dessa uppsatser var till stor del på C/D-nivå och skrivna inom 

rehabiliteringsvetenskap och dessa har använts för att hitta relevant litteratur genom deras 

referenslistor.  

Selander, J, Marnetoft, S-U, Bergroth, A och Ekholm, J (1999) har i en jämförande studie 

utfört en undersökning med syftet att ta reda på effekten av arbetslivsinriktad rehabilitering på 

senare sjukfrånvaro och långtidssjukskrivning både bland anställda och arbetslösa. Forskarna 

hade två hypotetiska utgångspunkter i undersökningen. Den första hypotesen utgick ifrån att 

forskarna antog att personer som genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering, både de med och 

utan arbete, skulle ha mindre långtidssjukfrånvaro än de som inte genomgår rehabilitering.  

Den andra hypotesen var att arbetslivsinriktad rehabilitering skulle ha större effekt bland de 

som har arbete än de som inte har någon anställning. Det visade sig att dessa både hypoteser 

endast stämde till en viss del. Resultatet visade att arbetslivsinriktad rehabilitering har en 

positiv effekt på senare sjukfrånvaro bland arbetslösa män medan det har en negativ effekt på 

arbetslösa kvinnor. När det gäller män och kvinnor bland dem med arbete hade rehab-

iliteringen däremot ingen större effekt. 

                                                 
17 http://www.ams.se/admin/Documents/faktablad/trygghetsanst_sok.pdf (2008-05-13) 
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Marnetoft, S-U, Selander, J, Bergroth, A och Ekholm, J (2001) har även gjort en studie om 

lyckade faktorer förknippade med arbetslivsinriktad rehabilitering i en svensk landsbygd 

under åren 1992-94. Syftet med denna undersökning var att identifiera faktorer förknippade 

med en positiv utgång av arbetslivsinriktad rehabilitering och att identifiera grupper som på 

ett framgångsrikt sätt blivit rehabiliterade. Grupperna bestod av de som varit långtids-

sjukskrivna, 90 dagar eller mer, på landsbygden i norra Sverige och som blivit deltagare i 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Här användes ålder, genus, civilstånd, nationalitet, inkomst, 

anställning, arbetslös, diagnos och antal sjukdagar, välbefinnandenivån i början av rehab-

iliteringsperioden som jämförelsefaktorer. Med lyckad arbetslivsinriktad rehabilitering, menar 

författarna, att allt har gått bra efter de tre tidsperioderna 6, 12 och 24 månader efter att rehab-

iliteringen avslutades. Resultatet visade att yngre, män, och anställda personer som fått en 

snabb start på rehabiliteringsprocessen, hade största chansen att få en lyckad arbetslivsinriktad 

rehabilitering. I motsatts till detta visade det sig att äldre, kvinnor, och arbetslösa personer 

som fått en försenad start på rehabiliteringsprocessen hade mindre chans att få en lyckad 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Det visar sig att yngre har större chans än äldre att komma 

tillbaka till arbetslivet med hjälp av en arbetslivsinriktad rehabilitering. Författarna menar att 

det är viktigt att förbättra rehabiliteringsprocessen med hjälp av ett antal processrelaterade 

faktorer.  

Lindqvist, R (1998) har skrivit en artikel som handlar om gränser mellan organisationer -

exemplet arbetslivsinriktad rehabilitering. Lindqvist belyser att under den senaste tioårs-

perioden har arbetslivsinriktad rehabilitering för de som är långvarigt sjukskrivna varit en av 

de viktigaste socialpolitiska uppgifterna i Sverige. Det har förts diskussioner om att det är 

bättre att sätta folk i arbete så att de kan försörja sig själva än att enbart göra kontanta utbetal-

ningar. Det är med andra ord, enligt Lindqvist, arbetslinjens budskap om att individen ska stå 

för sin egen försörjning fast idag med betydligt större krav på aktiva insatser för att lyckas 

med detta. Han menar att det idag även ställs högre krav på organisationerna vars uppgift är 

att tillämpa arbetslinjen i samverkan med andra organisationer och göra det så smidigt som 

möjligt för klienten. I slutdiskussionen menar Lindqvist att det har skett en slags uppstram-

ning inom arbetsrehabiliteringen, det har blivit hårdare gällande rättigheter och skyldigheter 

för alla aktörer inom arbetsrehabiliteringen.  

Lindqvist, R & Grape, O, (1996) har skrivit en artikel som handlar om arbetslinjen för utsatta 

grupper. Författarna diskuterar hur arbetslösa med mångskiftande problem hanteras i Sveriges 

välfärdsmodell. De diskuterar om de sociala trygghetssystemen ger tillräckligt med skydd när 

23 
 



 

någon drabbas av arbetslöshet, långtidssjukdom eller något annat som gör att personer inte 

kan utföra ett arbete. Lindqvist och Grape menar att trots att det sker nedskärningar och 

indragningar i många bidragssystem så finns fortfarande välfärdsmodellen kvar. I studien 

undersöks även andra perspektiv av välfärdspolitiken nämligen de organisatoriska per-

spektiven. Författarna anser att bidragssystemen under en lång tid har vuxit in i en byråkratisk 

och hierarkisk organisation, vars regelverk styrs utifrån centrala beslut, som sedan utförs av 

tjänstemän med professionella kompetensområden. Detta har, enligt författarna, lett till att 

organisationerna sektoriserats och att bidragssystemens regler, mål och uppdrag ofta krockar i 

gränserna mellan myndigheter. Till exempel kan en persons problem vara fler och olikartade. 

Lindqvist och Grape menar då att det krävs samverkan för att inte dessa krockar ska ske. 

Denna samverkan måste växa fram med hjälp av politiker och myndighetschefer och det 

måste utvecklas ett gemensamt synsätt på denna samverkan.   

Reinholdt, S, (2005) har på uppdrag av Försäkringskassan och Länsarbetsnämnden i Norr-

bottens län skrivit en vetenskaplig rapport. Rapporten handlar om arbetslivsinriktad rehabili-

tering och kartläggning av Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens insatser för arbets-

lösa och sjukskrivna i Luleå. Syftet med undersökningen var att kartlägga om, hur och när 

samt i vilket utsträckning resurser för arbetslivsinriktad rehabilitering använts av Försäkrings-

kassan och Arbetsförmedlingen i Luleå. Syftet var också att ta reda på vad insatserna har 

resulterat i och hur det har fördelats mellan könen. Undersökningen har dessutom klarlagt de 

arbetslösa sjukskrivnas motivation och hinder till att få arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Resultatet i rapporten visade bland annat att fler kvinnor än män är arbetslösa och sjukskrivna. 

Forskaren har även funnit att det finns vissa samband mellan missbruk och psykisk sjukdom, 

att personer levde ensamma och missbrukade. I slutdiskussionen tar författaren upp hur viktigt 

det är med snabb handläggning vid arbetslivsinriktad rehabilitering. Blir rehabiliteringen 

fördröjd finns det risker för att rehabiliteringsinsatsen misslyckas. 

I Danmark utförde Drews, B, Nielsen, C V, Rasmussen, M, Hjort, J, & Bonde J (2007), en 

studie under ett och ett halvt år för att se effekten av arbetslivsinriktad rehabilitering utifrån 

motivation, målsättning och planeringen av återgången i arbete efter långtidssjukskrivning. 

De utgår från vetskap om att motivation och målsättning är viktiga aspekter i återgången till 

arbete. Författarna av studien utgår från hypotesen att vetskapen om den egna sjukdomen och 

en tidig konsultation ökar chanserna att nå målet. Utifrån detta skapas en större möjlighet till 

återgång till arbete snabbare och därmed skapas också livskvalité. Här jämfördes två grupper, 
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en grupp följde de traditionella rutinerna18 med uppföljning av sjukskrivningen inom åtta 

veckor och en rehabiliteringsplan gjordes i samråd mellan parterna. Den andra gruppen fick 

arbetslivsinriktad rehabilitering där de fick en socialmedicinsk genomgång och även träffa en 

socialarbetare för att öka motivationen att återgå till arbete och utifrån detta gjordes en 

rehabiliteringsplan. Två av de frågor som ställdes till den slutliga gruppen var (fritt översatt 

från engelska av oss); När tror du att du kan återgå till arbete eller tala om när du kan komma 

tillbaka? Hur är arbetsförmågan när du går tillbaka till arbetet eller arbetslösheten? Efter 

ungefär ett år gjordes en förnyad undersökning och den visade inte är någon större skillnad 

mellan det två grupperna, det var dock fler i den grupp som hade fått arbetslivsinriktad 

rehabilitering som hoppat av och inte besvarade frågorna den andra gången. Resultatet av 

studien visade att det inte var någon större skillnad på effekten av rehabiliteringen i de båda 

grupperna.  

SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION OM TIDIGARE FORSKNING 
Av detta kan vi konstatera det faktum att i de flesta publikationer handlar det om vikten av 

tidig rehabilitering för att på sikt få lyckade rehabiliteringsresultat. Vidare har tidigare forsk-

ning, som till exempel Lindqvists artikel om arbetslinjens åtstramning, visat att samverkan är 

en viktig del i rehabiliteringsprocessen. Det är upp till alla parter, både organisationerna och 

individerna, att vara aktiva till att hålla välfärden uppe med hjälp av arbetslinjen.  Samverkan 

mellan organisationerna fungerar inte alltid, enligt Lindqvist, då bidragssystemen är byrå-

kratiska och hierarkiska vilket gör att systemen därför ofta krockar med varandra. Framför allt 

i de fall då individen lider av en mångproblematik som kräver insatser från flera håll. 

Samverkan är därför något som förespråkas av ett flertal av de studier vi har nämnt och det är 

viktig att den kommer igång i ett tidigt skede.  

Tydliga skillnader mellan könen har också setts när det handlar om rehabiliteringsresultat. I 

flera av artiklarna framkommer just skillnader i att snabbt komma tillbaka till arbetet genom 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Det visar sig att män kommer tillbaka snabbare och att det 

satsas mer resurser i ett tidigare skede för just denna grupp. Även åldern spelar in då yngre 

kommer tillbaka snabbare liksom den som redan har ett arbete att komma tillbaka till. Siffror 

visar, enligt bland annat Reinholdts rapport, att fler kvinnor än män är arbetslösa sjukskrivna.  

                                                 
18 I Danmark ska det inom åtta veckor efter första sjukskrivningsdagen förts en dialog om mål och återgång till 
arbete. 
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Vår slutsats är därför att en bra och snabb rehabilitering är avgörande, både för individen själv 

och för upprättandet av arbetslinjen. En bra och tydlig samverkan mellan myndigheter och 

organisationer med strävan åt samma mål skapar framgång. Det framkommer att de som är 

motiverade och får en djupare arbetslivsinriktad rehabilitering har lättare att återgå till arbete 

än de som i princip klarar sig själva med att bara få den ”traditionella” mål- och rehab-

iliteringsplanen.   

 

METODANSATS OCH TILLVÄGAGÅNGSÄTT 

I metodavsnittet beskrivs tillvägagångssättet av vårt arbete. Detta görs för att läsaren av 

uppsatsen ska få en bild av hur vi arbetat samt hur och varför vi gjort våra val (jfr Patel & 

Davidson, 2003, s. 131). 

EN KVALITATIV STUDIE 
Vi har valt en kvalitativ metod för att få en djupare förståelse kring de frågeställningar vi har 

haft med oss (jfr Patel & Davidson, 2003, s. 118).  Vi har också velat få förståelse om, främst 

deltagarnas situation, men även handläggarnas genom kvalitativa intervjuer utifrån en 

frågeguide för att få höra deras upplevelse med deras egna ord och utan givna svar (jfr Holme 

& Solvang, 2006, s. 92). Genom att använda kvalitativa metoder så som intervjuer har vi som 

forskare en chans att ställa följdfrågor. Vi har valt att göra en grundlig litteraturgenomgång 

men även använt ett empiriskt material i form av intervjuer. Valet har blivit att intervjua 

handläggare från de två myndigheterna och deltagare, alla inom Rehabiliteringssamverkan. 

Intervjuerna har vi gjort utifrån en explorativ ansats, det vill säga, vi har försökt hitta ny 

information och nya infallsvinklar utifrån vårt undersökningsområde (jfr Kvale, 1997, s. 94). 

Vi har också valt en mer journalistisk karaktär när det gäller intervjuerna, där vi fört nog-

granna anteckningar som sedan sammanställts i en mer berättande form. Vi har således valt att 

inte använda bandupptagning, detta för att vissa av våra respondenter kan var sköra på grund 

av lång tids sjukskrivning (jfr Kvale, 1997, s. 245f).  

Vårt mål har varit att få en så empirinära undersökning som möjligt (jfr Patel & Davidson, 

2003 s. 31). Vi har också velat få en bild av intervjupersonernas uppfattning av livsvärlden. 

Detta begrepp ingår i fenomenologin och är en ansats som förknippas med framförallt Husserl 

som var en tysk filosof (Patel & Davidson, 2003 s. 32f). Vi vill se dessa livsvärldar genom ett 

mer ”inifrånperspektiv” för att kunna förstå men också förklara upplevelsen av Rehab-
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iliteringssamverkan (Holme & Solvang, 2006, s. 92f).  Det väsentliga med denna analysmetod 

är att som forskare, genom det empiriska materialet eftersträva att fånga essensen av individ-

ernas upplevelse av livsvärlden. Här sätts förförståelsen, de kunskaper, normer och upp-

fattningar forskaren har med sig, inom parentes för att minimera risken att påverka studien 

(Holme & Solvang, 2006, s. 95). Dock är det nästintill omöjligt att helt se ett forsknings-

område som ett tomt blad.  Eftersom det insamlade materialet bara kan beskrivas utifrån livs-

världar så använder vi också den hermeneutiska spiralen för att tolka och bearbeta texten. 

Spiralen utgörs av tolkning och förklaring om vartannat under en bearbetningsfas utifrån 

teman. Att finna delar av upplevelsen och forma detta till en helhetsbild. Denna blandning av 

h fenomenologiska ansatsen har bland annat Heidegger förespråkat.19 den hermeneutiska oc

FÖRFÖRSTÅELSE 
Då vi båda har kommit i kontakt med Rehabiliteringssamverkan under den praktik vi har haft 

under vår utbildning, så har vi därmed också en viss förförståelse, som vi dock måste försöka 

sätta inom parentes under vårt analysarbete (jfr Kvale, 1997, s. 42). Innan vi startade vårt 

arbete hade vi bara de båda ”vanliga” myndigheternas bilder av Rehabiliteringssamverkan. 

Av nyfikenhet ville vi höra deltagarnas egna upplevelse av den hjälp de kunde få. Vi hade 

också hört en del negativa uppfattningar om Rehabiliteringssamverkan, där deltagarna inte 

fått den hjälp som var förväntad. Vi hade hört att kön var lång och att det vara svårt för de 

båda myndigheterna att få dit de sökande respektive de försäkrade. Den ene av oss har den 

uppfattningen, utifrån den myndighet hon sett, att det främst var Försäkringskassans deltagare 

e kom med i Rehabiliteringssamverkan. som lättar

ACCESS 
Då Rehabiliteringssamverkan är en myndighet var vårt första steg att se till att vi fick tillstånd 

att genomföra undersökningen (jfr Patel & Davidson, 2003, s. 61). Vi har genom den kontakt-

person på Rehabiliteringssamverkan, vilken vi fick kontakt med under vår praktik, fått möj-

lighet att möta deltagare inom verksamheten. Vi fick ett godkännande från en av cheferna att 

vår kontaktperson fick hjälpa oss med att få tag på intervjupersoner samt ge oss annan upp-

lysning om verksamheten. Chefen hade dock ett krav, att det var vår kontaktperson som skulle 

fråga sina deltagare om de ville delta och att deltagarna sedan skulle höra av sig själva, till oss 

studenter. Detta för att vi inte skulle få tillgång till några personuppgifter.  

                                                 
19 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=168377&i_word=fenomenologi (2008-05-26) 
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ETIK 
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I vårt arbete har vi varit angelägna att tänka igenom vår forskningsetik eftersom det är 

individer som befinner sig inom sekretess som medverkar i undersökningen. Vi måste värna 

om individens integritet och inte låta utomstående ta del av personuppgifter. Någon utom-

stående ska inte kunna koppla samman individen med den information som denne har gett oss 

(jfr Patel & Davidson, 2003, s. 60). 

I vårt arbete har etiken varit mycket avgörande i vissa hänseenden, såsom exempelvis urvalet 

då de individer som är inskrivna vid Rehabiliteringssamverkan kan vara mycket sköra efter en 

lång tids sjukskrivning. Dessutom är individernas uppgifter sekretessbelagda vilket medfört 

att vårt urval begränsats. 

Vi har i ett kort brev (bilaga 1) till våra intervjupersoner, samt vid intervjutillfället (bilaga 2), 

tydligt talat om att intervjuerna kommer att vara konfidentiella, att det bara är vi som stu-

denter och de själva som känner till vilka som deltar. Då den färdiga uppsatsen kommer att 

vara en offentlig handling påtalades även detta för alla berörda.  Vi funderade vidare på hur 

anonymiteten kunde användas på bästa sätt gentemot intervjupersonerna, med tanke på att vår 

kontaktperson på Rehabiliteringssamverkan vet vilka sex stycken som inledningsvis uppgett 

sig var villiga till att delta i vår studie. Då endast två har hört av sig till oss vet hon inte vilka 

. två som slutligen är med

URVALSPROCESSEN 
När det gäller urvalet kan detta beskrivas i flera steg. Både utifrån hur populationen sett ut och 

vilket urval vi slutligen har haft i undersökningen (jfr Patel & Davidson, 2003, s. 54). Vi har i 

vårt arbete gjort ett strategiskt urval där intervjupersonerna ska uppfylla vissa kriterier (Holme 

& Solvang, 2006 s. 101). 

Urvalspopulationen 

Vår population finns i Rehabiliteringssamverkan, som har kontor över hela Sverige. Vår 

urvalspopulation blir utifrån detta ett kontor i en medelstor stad i ett medelstort län. Detta 

kontor valdes med hänsyn till praktiska skäl, främst i tanke på möjligheten till access. 

Arbetslösheten i vårt valda län ligger på ett något högre procenttal jämfört med hela riket.20  

 
20 http://www.ams.se/admin/Documents/ams/arbdata/arblos/2008/arb0803l.pdf (2008-04-30) 



 

När det gäller ohälsotalet ligger även dessa siffror något högre i det aktuella länet jämfört med 

riket.21  

Urvalsgruppernas uppbyggnad 

Deltagare; Antalet inskrivna vid vårt Rehabiliteringssamverkan kan uppgå till cirka 125 

deltagare. Det är både män och kvinnor, långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa.  

 

Handläggare; På vårt kontor arbetar fem handläggare från Arbetsförmedlingen och fyra 

handläggare från Försäkringskassan och av dessa sammanlagt nio handläggare är det en man. 

Här finns också en chef för varje myndighet.  

Våra urvalskriterier  

Deltagare; Deltagarna ska ha varit inskrivna en tid i Rehabiliteringssamverkan för att bli 

aktuella till vårt urval (jfr Holme & Solvang, 2006, s. 101). Deltagarna ska ha passerat de 

första stegen, och varit inskrivna minst tre månader, eller längre. De ska inte ha några psyk-

iska funktionshinder då vi inte vill och ska utsätta varken oss själva eller dem för en svår 

situation, där vi riskerar att möta psykisk sjuka, och inte kunna ta hand om den situationen. 

Detta har både vi och vår kontaktperson varit överens om redan från början då vi inte har 

psykologisk utbildning (jfr Kvale, 1997, s. 143).  

Handläggare; Dessa kriterier blir enklare då de behöver vara handläggare på Arbets-

förmedlingen respektive Försäkringskassan med arbetsplats på Rehabiliteringssamverkan.  

Vårt slutliga urval  

Deltagare; Vår kontaktperson har frågat samtliga av sina inskrivna som stämmer in på ovan-

stående kriterier, vilket slutligen blev åtta stycken varav sex stycken var positiva till att delta i 

undersökningen. Tyvärr har endast två stycken slutligen hört av sig till oss för att delta i 

studien, vilket således blev vår deltagargrupp. 

Handläggare; Då det gäller handläggarna har detta skett genom ett snöbollsförfarande då vår 

kontaktperson ställde upp och hon i sin tur gav oss namnet på en av sina kollegor från den 

andra myndigheten (jfr Esaiasson mfl, 2004, s. 212). Vi har valt endast en från varje myndig-

het då arbetsgruppen är liten.  

                                                 
21 http://www.fk.se/press/pressmed/pm2008/pm14_08/dokument/pm08_14_bil1.pdf (2008-04-30) 
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Konsekvenser av vårt urval 

Vi är väl medvetna om att det slutliga urvalet blivit tunt då det endast är sammanlagt fyra 

personer som intervjuas. Vår motivering till detta är den etiska problematiken och dess över-

ordning vi har varit tvungna att ta hänsyn till. Vi är även medvetna om att vår kontaktperson 

kan ha frågat de som hon tror är villiga att ställa upp och även är positiva till själva verksam-

heten, det vill säga att en snedhet kan ha skapats på detta sätt, ett systematiskt fel i urvalet 

(Holme & Solvang, 2006, s. 192). 

Vi har också varit medvetna om att de som är deltagare i Rehabiliteringssamverkan, som vi 

mött, kan se intervjun som ett tillfälle till personlig terapi eftersom personerna kan vara 

känslomässigt labila (jfr Kvale, 1997, s. 143). Eftersom vårt empiriska material blev tunt är vi 

medvetna om att vårt resultat inte går att generalisera till att gälla en större grupp av deltagare 

och handläggare, varken på vårt kontor eller i landet i övrigt (jfr Patel & Davidson, 2003, s. 

54). 

INTERVJUERNA ‐ TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Frågeguiden 

Vi har under hela processen arbetat med våra frågor och förändrat dessa under arbetets gång. 

Vi har slutligen använt frågor som vi synkroniserat mellan de båda intervjugrupperna. Dessa 

frågor är gjorda utifrån vårt syfte och det material vi har fått fram genom vår litteratur-

genomgång. Vi har också använt Bergström & Danielssons (2005) frågeguide, från deras 

C/D-uppsats inom rehabiliteringsvetenskap, för att finna idéer till våra egna fråge-

formuleringar.  

Våra frågor har satts samman till teman. De teman vi valt för deltagarna är krav & tvång och 

motivation då det är viktiga aspekter gällande arbetslivsinriktad rehabilitering, men vi har 

också valt samspel och framtidsutsikter (bilaga 3). För handläggarna har vi valt liknande 

teman; krav & tvång, motivation, samverkan mellan handläggare och deltagare samt sam-

spelet mellan de båda myndigheterna men också förslag till förändringar (bilaga 4). Vi har 

valt att ha likvärdiga teman för de båda intervjugrupperna för att kunna sammanställa och 

jämföra dessa med varandra.  

Genomförande av intervjuerna 

Genom mejl- och telefonkontakt har vi kommit överens med intervjupersonerna om tid och 

plats. Vårt mål har varit att intervjuerna ska ske på en plats vald av intervjupersonerna själva 

för att de ska känna sig bekväma. De båda deltagarna har vi mött i grupprum på högskolan 
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enligt överenskommelse med dem. De fick själva välja mellan att mötas på ett lugnt café, 

hemma hos vederbörande eller på högskolan.  

Då det gäller handläggarna har intervjuerna skett i Rehabiliteringssamverkans lokaler, i ett 

neutralt samtalsrum, alltså inte deras egna kontor. Att intervjuerna med handläggarna skett i 

dessa lokaler motiveras av att vi ville undvika att störa deras verksamhet för mycket. Detta 

kan dock ha försatt dem i en maktposition, genom att de normalt utövar sin verksamhet där, 

något vi måste ta hänsyn till i analysarbetet (jfr Esaiasson mfl, 2004, s. 294).  

Vid intervjutillfällena har vi sedan lämnat ut de båda informationsbladen (bilaga 1 & 2) och 

även påtalat att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta intervjun samt 

även välja att inte svara på frågor. Vi har även beskrivit hur intervjun skulle gå till, att vi 

skulle vara med båda två och att en i huvudsak ställde frågorna och den andra förde anteck-

ningar. Vi berättade att vi efter intervjun skulle sammanställa texten och frågade också om vi 

kunde sända över den via mejl för att få feedback så att de kunde bekräfta, lägga till eller ta 

bort något i det vi skrivit (jfr Kvale, 1997, s. 246). Intervjuerna gick enligt vår bedömning bra 

och varje intervju tog cirka 45 minuter.  

Transkribering 

Vi valde att inte använda oss av någon form av bandupptagning främst för att de inskrivna 

kunde vara sköra. Vårt mål var hela tiden att vi båda författare skulle vara med vid intervju-

erna, vilket vi också var. Den ena förde dialogen och den andra skrev ner minnesanteckningar 

(jfr Kvale, 1997, s. 246). Vi bytte också roller mellan de olika intervjutillfällena. Därefter 

sammanställdes och skrevs intervjuerna ut av oss gemensamt, ett arbete som tog cirka två 

timmar för varje intervjutext.  

Feedback 

Intervjutexterna återsändes sedan till intervjupersonerna via mejl, vilket vi kommit överens 

om. Intervjupersonerna fick därmed möjlighet att godkänna och eventuellt ändra eller ta bort 

något, då vi kan ha missuppfattat det sagda. Den feedback vi fick har resulterat i några små 

ändringar av ord som vi missuppfattat, samt några strykningar av text som för intervjuperson-

erna kan ha varit av känslig karaktär. 

ANALYSENS TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Efter att vi hade fått feedback från samtliga intervjupersoner läste vi igenom materialet ett 

antal gånger för att få en överblick över innehållet i det som framkommit. Därefter arbetade vi 
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utifrån de teman vi tidigare nämnt, men vi fann också nya möjliga teman som vi använt i vår 

analys. Vi plockade främst ut de citat som vi bedömde ha störst betydelse för de frågställ-

ningar och aspekter vi diskuterat i vår bakgrundsbeskrivning och vår litteraturöversikt. Dessa 

citat har sedan vävts samman till en löpande text tillsammans med vår tolkning (jfr Patel & 

Davidson, 2003, s. 133f). 

VALIDITET OCH RELIABILITET 
En god validitet fås genom att undersöka det som är studiens syfte (Patel & Davidson, 2003, 

s. 98). Vidare är det skillnad på intern och extern validitet. Den interna validiteten gör att man 

kan dra slutsatser i förhållande till undersökningssyftet och den externa validiteten innebär att 

resultatet kan generaliseras till hela populationen (Esaiasson mfl, 2004, s. 61, 98).  

Vår avsikt har varit att få en hög intern validitet genom att försöka spegla upplevelse och syn-

punkter hos de som vi intervjuat. Den externa validiteten är svårare att bedöma, då vårt ur-

valsförfarande som i stor utsträckning styrs av praktiska och etiska hänsynstagande, inte kan 

användas för att generalisera våra resultat till att gälla allas upplevelse av Rehabiliteringssam-

verkan.  

Med reliabilitet avses hur stor tillförlitligheten är gällande datainsamlingen under arbetets 

gång, att rätt tillvägagångssätt har använts för att nå undersökningens syfte (Patel & 

Davidson, 2003, s. 98). Patel och Davidson (2003, s. 100f) skriver att det är bra att vara två 

vid intervjutillfället för att bekräfta det sagda. Instrumentvalet är betydelsefullt för komma 

fram till ett tillförlitligt undersökningsresultat.   

I vår studie valde vi att använda synkroniserade temafrågor till båda våra intervjugrupper. Vi 

är medvetna om att frågorna kan ha varit styrda från vår sida, men detta kan bero på den för-

förståelse som vi haft med oss och inte alltid kunnat sätta åt sidan. Vår avsikt i arbetet har 

varit att nå en god reliabilitet och detta har vi försökt åstadkomma genom att vara med båda 

två vid intervjutillfällena eftersom vi inte har använt oss av bandupptagning. Vi har genom att 

vara med båda två haft möjlighet att jämföra vår uppfattning av vad som blivit sagt, men trots 

det kan vi ha missat något. Det vi har kunnat kontrollera på detta sätt är det yttre sagda och 

det som vi uppfattat, vilket vi därmed har kunnat fastställa reliabelt. För att sedan kunna få en 

djupare reliabilitet har vi efter den gemensamma sammanställningen av intervjuerna inhämtat 

feedback från de intervjuade personerna. Vi har velat få feedback för att ge dem möjlighet att 

läsa igenom det vi har uppfattat som det sagda, och därmed har de också haft möjlighet att 

ändra i materialet.  
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RESULTAT OCH ANALYS 

Under denna del ska resultatet presenteras och analyseras genom tolkning utifrån vårt syfte, 

vilket är att se hur Rehabiliteringssamverkan upplevs av både deltagarna och handläggarna 

och hur dessa stämmer överens eller skiljer sig från varandra (jfr Patel & Davidson, 2003, s. 

de namn. 133f). I hela resultatredovisningen använder vi fingera

BESKRIVNING AV VÅRA INTERVJUPERSONER 
Eva är 37 år och handläggare vid Arbetsförmedlingen med arbetsuppgift att coacha deltagaren 

att finna ett arbete utifrån dennes kompetens och möjlighet. Eva har högskoleutbildning och 

har tidigare arbetat på ”vanliga” Försäkringskassan. På Rehabiliteringssamverkan har hon 

arbetat i drygt ett år och är den som har mest kontakt med deltagaren under processens gång. 

Anna är 37 år och är handläggare vid Försäkringskassan och hennes huvudsakliga arbetsupp-

gift är att vara länken mellan Rehabiliteringssamverkan och deltagaren. Hon sköter också 

utbetalningarna till deltagarna så de får rätt ersättning. Anna har högskoleutbildning och har 

arbetat på ”vanliga” Försäkringskassan. På Rehabiliteringssamverkan har hon arbetat i knappt 

två år och är den som har mest kontakt i början av processen men sedan har en mer passiv roll 

gentemot deltagaren.  

Stina är 56 år och är deltagare i Rehabiliteringssamverkan.  Hon har varit sjukskriven sedan 

februari 2006 och har dessförinnan arbetat många år inom kontor. Hon har varit inskriven i 

Rehabiliteringssamverkan i ett år och har precis blivit utskriven, då ett år är maxtid för pro-

cessen. Stina är numera inskriven vid ”vanliga” Arbetsförmedlingen och söker arbete.  

Kalle är 28 år och är deltagare i Rehabiliteringssamverkan. Han har varit sjukskriven sedan 

februari 2007 och har dessförinnan haft många korta anställningar. Han har varit inskriven på 

Rehabiliteringssamverkan sedan september 2007 och är för tillfället ute på praktik.  

RELATIONERNA MELLAN HANDLÄGGARE OCH DELTAGARE I VÅR STUDIE 
Handläggare Anna från Försäkringskassan har kontakt med båda våra deltagare medan hand-

läggare Eva från Arbetsförmedlingen i vår studie endast har kontakt med Stina. Kalle har 

kontakt med en annan handläggare från Arbetsförmedlingen som vi i bilden nedan kallar X 

(denna handläggare har vi dock inte intervjuat). Handläggarna har kontinuerliga möten gäl-

lande sina gemensamma deltagare.  
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Kontakten mellan deltagarna och handläggarna sker både i par- och i trepartsmöten. Dessa 

möten kan resultera i ytliga eller djupare relationer beroende på hur länge kontakten pågår och 

vidare hur personkemin stämmer överens. I vissa fall kan relationens djup bero på hur många 

deltagare handläggaren har kontakt med vid samma tidpunkt.  

Handläggarna arbetar i både små och stora team. Det lilla teamet innefattar de två hand-

läggarna som arbetar med en gemensam deltagare både i par- och trepartsmöten. Det större 

teamet är hela kontorets handläggare där alla strävar efter samma mål och kan ersätta var-

et när parrelationerna som vi ovan nämnt inte fungerar fullt ut.  andra i det lilla team

KRAV & TVÅNG 
Vi har tidigare i denna uppsats beskrivit de krav som Rehabiliteringssamverkan ställer på sina 

deltagare. Det är varje individs eget ansvar att se om sitt eget liv, det vill säga 

självbestämmanderätten inom rehabilitering. Individen ska mötas med respekt utifrån de val 

han eller hon gör.  

Båda handläggarna, Anna och Eva, var överens om att kraven de ställer på deltagarna främst 

är att de ska klara av sysselsättning och arbete minst 10 timmar i veckan, vilket ju också är en 

av grundförutsättningarna för att överhuvudtaget få komma med i Rehabiliteringssamverkan. 

Båda beskrev också kravet om att kunna söka och finna praktikplatser själv, att de ska var 

aktiva i denna process. Som Anna uttryckte det ”de bör ju kunna ”kolla” i en telefonkatalog i 

alla fall, efter tänkbara praktikplatser.” Även Eva påtalar att deltagarna utifrån sin kompetens 

och funktionsnedsättning, ska försöka hitta en praktikplats att arbetspröva på som en del av 

rehabiliteringen och menar att ”de ska vara AKTIVA i sin rehabilitering, annars kan jag ju 

inte jobba med dem.”  
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De tycker båda två att dessa krav är rimliga. Anna säger ”- Ja, det tycker jag, får man en er-

sättning så…” Hon säger vidare att ”det ligger inte bara på personen utan även på oss som 

handläggare, både på Försäkringskassan och på Arbetsförmedlingen, att kraven ska kunna 

nås. Vi ska göra det rimligt.”  

När vi sedan får höra deltagarnas syn på krav och tvång så har Kalle och Stina olika uppfatt-

ningar om detta med kraven. Kalle menar ”Ja, det ställs krav, på närvaroplikt. Men det är ju 

ett grundläggande krav.” Vidare säger han att ”handläggarna kräver också att man ska höra 

av sig om något är oklart, bättre att ringa och fråga en gång för mycket än inte alls.” Här 

verkar det som att Kalle inte har uppfattat de krav som handläggarna talade om.  

Stina däremot berättar om de olika krav som de ställer på just henne som person att hon själv 

ska söka efter praktikplatser och ta den första kontakten med arbetsgivare. Stina berättade att 

”Jag kände mig lite lurad då informationen från Försäkringskassan var att jag på Rehabili-

teringssamverkan skulle få mer hjälp att få och hitta jobb. De hade ju få deltagare så det 

skulle bli mer fokus på var och en, men så var det ju inte.”  

Kalle har aldrig behövt att, som han uttrycker det, ”fixa någon praktikplats” själv utan hans 

arbetsförmedlare har alltid ordnat dessa i samråd med honom. Han svarade på frågan om han 

haft några krav på att fixa någon praktikplats själv, ”Nej aldrig. Arbetsförmedlaren har 

snackat med mig, och funkar det inte så gör vi något annat.”  

Eftersom Kalle och Stina inte har samma uppfattning om kraven och tvången som hand-

läggarna ställer, funderar vi på om detta kan bero på att de har olika relationer till sina hand-

läggare. Detta ser vi främst när det gäller att ordna den egna praktikplatsen som Kalle och 

leva olika men det kan bero på att de har olika arbetsförmedlare.  Stina verkar upp

MOTIVATION 
Att ha motivation och en målsättning är viktiga aspekter för att kunna återgå till arbete så 

snabbt som möjligt gör att deltagarna i vår studie får stöd och hjälp på vägen både av 

Försäkringskassan och av Arbetsförmedlingen.  

När det gäller motivation uppger båda handläggarna, Anna och Eva, att de flesta deltagare har 

motivation att vilja återgå till arbete men att det behöver lite mer hjälp. Eva tycker det är vik-

tigt att försöka få deltagarna själva att jobba fram sina praktikplatser för att de själva ska nå 

sina mål. ”Det är ju klart, de har ju piskan från Försäkringskassan så det är kanske lite själv-

klart att det ”vill” göra något åt situationen.” Eva menar vidare att det är förhållandevis 
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många som verkligen vill göra något åt den egna situationen. Men Anna säger att ”de allra 

flesta vill göra något, de vill inte bara leva på den låga inkomsten.”    

Vi tror att handläggarna uppfattar motivationen hos deltagarna olika eftersom den arbetar vid 

olika myndigheter där den ena tillhandahåller utbetalningarna. Eva funderar på om det är 

piskan från Försäkringskassan som driver deltagarna till att komma tillbaka eller om det verk-

ligen är viljan att göra något åt situationen. Anna träffar deltagaren under lite andra förhåll-

anden och får troligen vetskap om hur situationen ser ut för deltagaren vilket gör att hon kan 

tydligare kan märka att de flesta vill göra något åt sin situation.   

När vi sedan frågar Eva hur hon motiverar deltagarna så säger hon ”- Jag tar tillvara på 

arbetsförmågan. Jag vill vara tydlig om vad som gäller när det handlar om arbetsprövning.” 

Vidare säger Eva ”motivationen är att de själva ska se konsekvenserna av sina val.” Hon 

säger också att hon jobbar mycket lösningsfokuserat och använder skalfrågor i sitt arbete med 

att motivera deltagarna.  

Anna säger att hon har svårare att motivera deltagarna då hon inte träffar deltagarna i samma 

utsträckning som arbetsförmedlarna och menar därför att motivationsarbetet ligger främst hos 

arbetsförmedlarna. Anna tycker dock att det är ”viktigt att peppa personen, vi måste ha en 

positiv tro att det ska lyckas men dock realistisk. De måste på banan igen. Det är viktigt att de 

själva får styra vart de ska och hur mycket de ska göra. Viktigt är att vi lyssnar in. Får de 

själva bestämma ökar motivationen.” Det Anna säger här kan jämföras med Kirkegaards dikt 

vi nämner i början av denna uppsats där han menar att det är viktigt att möta individen där 

denne befinner sig för att kunna hjälpa densamme. Anna talar alltså om att se hela människan 

utifrån en helhetssyn och i enlighet med Antonovskys KASAM som handlar om vikten att 

vara delaktig kan detta öka deltagarnas motivation att återgå till arbete.  

De båda deltagarna, Kalle och Stina säger att de vill tillbaka till arbetslivet och att detta driver 

dem. Stina svarar på frågan om vad motivation är för henne ”- Jag vill jobba. Jag VILL ha ett 

jobb, har kämpat som en ”idiot” tillbaka.” Hon fortsätter också med att berätta att hon därför 

blir ledsen när hon av vänner får höra ”-Åh, vad härligt, det är vår och du får gå hemma”, 

men det enda hon vill är att få ett jobb för hon vill inte gå hemma. Stina får ofta höra från 

handläggarna att hon är glad och positiv och att det nog ska ordna sig, men hon vill ju ha 

resultat nu och inte i framtiden. ”Båda handläggarna sa ju att jag har sådana kunskaper, att 

jag var bred gällande kompetensen. Att jag är positiv. Då blir man ju glad.” 
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När Kalle får frågan om vad motivation är för honom svarar han ”- Oj, det var en svår 

akademisk fråga. Motivation är att man trivs och att man stimuleras av arbetsuppgifterna och 

att man har bra arbetskamrater, det är viktigt!” Han pratar också om att motivation är att 

vara tillfreds med sig själv. ”När det gäller arbetsuppgifterna så är jag sån som vill se 

resultat med en gång, inte som forskare som ser resultat om tio, femton år” säger han om vad 

som är motivation i arbetet.  Kalle tycker att hans arbetsförmedlare motiverar honom på ett 

bra sätt och han saknar ingenting där. Arbetsförmedlaren styr in honom på de arbetsområden 

som Kalle är intresserad av. Dock kan han tycka att hans arbetsförmedlare kan ha ett elakt och 

hårt sätt som lätt kan misstolkas. Arbetsförmedlaren säger sig vara medveten om detta och har 

påtalat detta för Kalle och förklarat det som så att det inte är elakhet i sig utan ett sätt denne 

använder för att coacha. Kalle anser ändå att ”arbetsförmedlaren kan motivera på olika sätt 

när det behövs. Denne ser vad man behöver för att må bra och har en fingertoppskänsla.” 

Stina däremot kan känna att hon ville haft mer hjälp att hitta praktikplatser något som hon 

hela tiden har fått göra själv och är missnöjd med. Hon säger ”de kunde ha bidragit med ett 

jobb, om jag skulle svara på hur de skulle kunnat ha motiverat mig.”  

När det gäller motivation att få ett arbete kan vi se att åsikterna går isär bland deltagarna då 

Stina upplever att hon saknar en del i handläggarnas motivationsarbete för att motivera henne 

till att hitta ett arbete, medan Kalle är mycket nöjd. De nämner båda under samtalets gång att 

de ”vill ha ett jobb snabbt” men att handläggarna försöker bromsa dem lite då handläggarna 

menar att tiden måste få ha sin gång och de måste finna verktygen för att få ett arbete.  De 

säger båda att handläggarna de har mött varit lyhörda och verkligen lyssnat in och känt av vad 

de klarar av och satt upp mål efter det.  

SAMSPEL MELLAN DELTAGARE OCH HANDLÄGGARE 
Det är viktigt att i arbete med individer i utsatta situationer se till helheten av problemet och 

att ha ett gott samarbete mellan de olika parterna. Helheten utgörs av att deltagaren är den 

centrala punkten för arbetet (Vahlne Westerhäll, 2006, s. 48f). När det gäller samspelet i vår 

studie, upplevs den positiv både av deltagarna och av handläggarna.  

Både Stina och Kalle är som deltagare nöjda med samspelet mellan handläggarna och dem 

själva. Stina säger ”jag tycker de var inkännande, både Försäkringskassan och Arbets-

förmedlingen. Jag tyckte att det lyssnade båda två. De tog till sig det jag sa och respekterade 

mig verkligen.” Kalle säger att ”arbetsförmedlaren lyssnar och är lyhörd och lättillgänglig.” 

Kalle känner sig respekterad av handläggarna och vet att han kan ringa handläggarna om det 
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uppstår några problem och skulle de inte vara anträffbara just då så ringer de upp, oftast inom 

några timmar.  

Trots att det idag talas mycket om att handläggarna inom olika myndigheter har ont om tid så 

är det någonting som varken handläggarna Anna eller Eva vill klaga över. Det anser båda att 

de har tid. Detta kan ha att göra med att de har ett begränsat antal inskrivna och de därmed 

också har ett annat upplägg. Ingen av deltagarna nämner att handläggarna skulle ha ont om tid 

så där är båda grupperna överens.  

Eva svarar på frågan om hon anser att tiden räcker till, att hon hinner med sina deltagare ” det 

är lite olika det där, var och en tar olika tid, det går lite upp och ner. Jag hinner med bra i det 

stora hela.” Anna säger att hon i regel inte har några problem att hinna med sina deltagare. 

”Ja, det är inte något problem just nu, känner jag. Det jag inte hinner idag gör jag nästa 

dag,” säger hon.  

Här ser vi tydligt den parrelation som vi tidigare nämnt kan uppstå mellan deltagare och hand-

läggare. För handläggarna sker det ständigt ett samarbete för att kunna hjälpa deltagaren att nå 

r regelbundet deltagarens framgångar.  målet och diskutera

UTANFÖRSKAP 
När vi frågar deltagarna om de någon gång känt sig utanför när det gäller relationen till andra 

så som familjen eller vänner eller utifrån de av samhället satta normer, när det exempelvis 

gäller den egna försörjningen, får vi lite olika svar från deltagarna. Kalle menar att han alltid 

känt sig lite utanför då han alltid varit lite av en ensamvarg. Om detta säger han som för-

klaring ”jag har därmed inte fått lära mig samspelet och att vara social med kompisar, inte 

heller det sociala samspelet.”  Stina säger däremot att hon aldrig känt sig utanför samhället 

normer, att hon aldrig har känt att andra tittat snett på henne när hon varit sjuk. ”Nej, jag vet 

hurdan jag är. Har aldrig försökt utnyttja systemet.” Detta kan dock vara ett försvar från 

ystemet.  Stina mot känslan av att andra betraktar henne som en person som utnyttjar s

SAMVERKAN MELLAN MYNDIGHETERNA SAMT FÖRÄNDRINGAR 
Ett samarbete mellan olika myndigheter anses vara gynnande för individerna, i detta fall del-

tagarna i Rehabiliteringssamverkan. Detta tas även upp i flera av de artiklar vi nämner i den 

tidigare forskningen. Genom detta samarbete ska individen kunna få snabbare och mer 

effektiv hjälp att återgå till arbete (Vahlne Westerhäll, 2006, s 51). 
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När det gäller samverkan mellan de båda myndigheterna på Rehabiliteringssamverkan säger 

de båda handläggarna att samarbetet fungerar bra i det stora hela. Eva säger: ”- Jag tycker 

faktiskt att samverkan fungerar bra, vi är en liten arbetsgrupp och jobbar tätt ihop, då måste 

det fungera” vidare säger hon, ”riktlinjerna följs tycker jag, kan bero på att jag är väldigt 

strukturerad och eftersom vi följer Faros-modellen.” Även Anna är nöjd med samverkan 

”Jag tycker att det på det stora hela fungerar bra. Vi har väldigt högt i tak på arbetsplatsen 

och törs, vill och kan ta upp problem och lösa dessa.” Anna menar att en av anledningarna till 

att samverkan fungerar så pass bra som den gör beror på att de båda myndigheterna sitter i 

samma lokaler. ”Det skapar bättre förutsättningar för deltagarna då vi snabbare kan träffas 

och tala om uppstådda situationer mellan oss handläggare och deltagare.”  

På frågan om vad Eva och Anna skulle vilja förbättra svarar Eva ”- Vi har pratat lite om att 

bilda grupper vid till exempel de tillfällen när deltagaren ska söka arbetsprövningsplatser, 

för att kunna rationalisera lite.” Eva vill även se till att förändra flödestiderna, det vill säga 

att verkligen avsluta när det är tänkt att avsluta. Denna förändring är något som pågår redan 

nu enligt Eva. Anna vill utifrån sin egen professionella roll, renodla arbetsuppgifterna och inte 

ha flera olika uppdrag vilket de har idag. Detta rör sig om uppdrag som sker utanför Rehab-

iliteringssamverkans ordinarie arbetsområden, exempelvis att arbetsförmedlarna sitter med 

vid konferenser på vårdcentralerna. Vidare vill Anna inte direkt ändra på något, hon menar att 

arbetsgruppen hela tiden jobbar för att förbättra sitt arbete ”vi tar ofta upp vad vi kan 

förändra och diskuterar hela tiden hur vi jobbar och samarbetar vilket gör att vi hela tiden 

utvecklas. Syftet med dessa diskussioner är ju att deltagarna ska få det bättre.” Anna är dock 

kritisk till den minskade inskrivningstiden vid Rehabiliteringssamverkan, som i år ska bli två 

månader kortare per deltagare. Anna menar att ”det blir mer fokus på kvantitet framför 

kvalité. Jag tycker att det är bra med en ettårstid här, att det finns en tydlig början och ett 

tydligt slut.”  

Vahlne Westerhäll (2006, s. 51) är kritisk till samverkan mellan myndigheterna eftersom hel-

hetstänkandet inte alltid finns med, något som vi skrivit om tidigare i denna uppsats. Detta 

tycker vi inte stämmer in på vårt undersökningskontor, där de verkar vara överens om att ha 

deltagarens mål och förutsättningar i centrum. Det samarbete som de har upplever vi fungerar 

bra utifrån de intervjuer vi gjort med handläggarna, vilket också på sikt måste gynna även 

deltagarna i målet att återgå till arbete.  
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FRAMTIDEN FÖR DELTAGARNA 

40 
 

Både Stina och Kalle säger att de har förändrats under sin tid på Rehabiliteringssamverkan. 

Stina säger att hon har vuxit, att hon på något sätt har fått en ny chans. ”Har vuxit i och med 

de olika arbetsprövningarna. Jag har fått nya kompisar, sex nya väninnor. Jag har växt 

genom att hjälpa andra att skriva instruktioner och hjälpa dem med olika saker.”  

Kalle säger att han har förändrats oerhört mycket. Han har under denna tid på Rehabiliterings-

samverkan fått insikt, genom att träffa andra professioner som exempelvis arbetspsykolog, om 

vad som kan vara grunden till hans sjukskrivning. ”Mina hinder är mer uttalade nu, jag ser 

problematiken.” 

Både Stina och Kalle är osäkra på hur framtiden kommer att se ut. Kalle säger med en suck 

”Ja, så långt har jag inte planerat”. Trots denna osäkerhet hoppas båda två att de ska ha ett 

jobb som de trivs och orkar med inom en snar framtid. Vi upplever att de båda ser ljust på 

framtiden även om den kan uppfattas lite osäker. De säger båda två att de tror att de ska få 

arbete.  

DELTAGARNAS SAMMANFATTNING AV TIDEN  
När vi frågar Kalle om tiden på Rehabiliteringssamverkan varit bra säger han ”-O ja, 

verkligen bra. Rehabiliteringssamverkan är en kalasbra idé som måste fortsätta.” Stina 

däremot svarar på samma fråga bara kort och gott ”– Ja”. När vi sedan frågar om de skulle 

rekommendera andra att delta i Rehabiliteringssamverkan så går åsikterna lite isär. Kalle 

svarar direkt ”- Ja, självklart! Definitivt satsa på detta, ett suveränt sätt att få jobb på ditt eget 

sätt.” Medan Stina är mer tveksam och säger ”- Nja, det är det där med jobb, 

felinformationen – de ordnar inte jobb åt en. Man behöver ju hjälp om man har problem.”   

Vi uppfattar båda deltagarna som nöjda varför vi blir förvånade när Stina är tveksam till att 

rekommendera denna typ av samverkan till andra. Vi tolkar det som att Stina troligen inte 

uppvisat samma behov av hjälp i sitt praktiksökande som Kalle verkar ha gjort, eftersom de 

har fått så olika uppfattning om just detta.  

 

EN TEORETISK REFLEKTION 

Genom vårt empiriska material har vi fått en del teoriuppslag. Det vi har funnit intressant är 

de sociologiska par- och trepartsrelationer som uppstår mellan handläggarna att deltagarna. I 



 

dessa relationer uppstår också olika typer av roller. Handläggarna har en roll gentemot sina 

kollegor och en annan gentemot deltagaren där den sistnämnde är den professionella rollen. 

Deltagaren intar automatiskt rollen som hjälpsökande i relationen till handläggaren. Dessa 

roller spelas olika i den bakre och främre regionen och utifrån situation. Vi har även kunnat 

relatera detta material till tankar om team.  

Social interaktion innefattar samspelet mellan individer, men samspel förekommer inte enbart 

mellan individ och individ, utan även inom myndigheter där samspelet sker mellan den 

professionelle och den hjälpsökande. Detta är något som Goffman (2004) skriver mycket om i 

sin bok Jaget och maskerna. Den interaktion som sker uppstår mellan minst två individer vid 

en given tid för mötet. Den roll som då intas av, i vår studie, handläggaren och deltagaren 

förväntas förstås av den andre rollinnehavaren. Handläggaren förväntas här ha den 

professionelle rollen medan deltagaren intar rollen som hjälpsökande (Goffman, 2004, s. 23f).  

Hur dessa roller utspelas beror på vilket plats personerna befinner sig. Den professionelle 

handläggaren intar en striktare roll i den främre regionen gentemot den hjälpsökande medan 

han/hon i den bakre regionen tillsammans med sina kollegor intar en mer avslappnad roll.  I 

den främre regionen har rollinnehavarna skyldigheter och krav på sig i större utsträckning än 

vad de har i den bakre regionen där kraven kan släppas (Goffman, 2004 s. 97f). I vår studie 

berättade en av handläggarna att de hos sig i den bakre regionen kunde tala fritt då de har högt 

i tak. Goffman beskriver teamet som en grupp individer med strävan mot samma mål. För att 

ses som ett team ska minst två individer samarbeta (Goffman 2004. s. 75).  

En som också talar om detta med roller och möten är Berglind (1995, s. 101f) som beskriver 

mötet mellan den professionella hjälparen och den hjälpsökande utifrån de avsikter och de 

förväntningar som finns inom relationen. Han talar utifrån handlingsperspektivet om det 

institutionaliserade möten där det redan finns etablerade normer och rollförväntningar. I dessa 

möten kan ibland den professionelle känna maktlösheten att inte kunna hjälpa den sökandes 

då det finns lagar och förordningar som ska följas (Berglind, 1995, s. 108f).  

 

DISKUSSION 

Vi har i vår uppsats arbetat utifrån syftet att få en bild av hur deltagare respektive handläggare 

upplever Rehabiliteringssamverkan som arbetslivsinriktad rehabilitering. Vi har valt att först 

och främst ta reda på hur det kan se ut för en långtidssjukskriven och vilka konsekvenserna 

kan bli av att gå sjukskriven under en längre tid. I detta arbete har vi haft stor hjälp av vår 
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tidigare kurslitteratur som behandlat många av dessa aspekter, men vi har också funnit annan 

informativ litteratur.  

Vi trodde till en början att det inte skulle var några större problem att få tillgång till 

intervjupersoner men det har visat sig vara svårare än vi trott. Vi är därför väl medvetna om 

att det slutliga urvalet blivit tunt då det endast blev sammanlagt fyra personer som deltog. Vi 

har dock valt att inte ”börja om” med att söka nya deltagare genom en ny handläggare då detta 

skulle dra ut på tiden. Troligen skulle vi då också ha varit tvungna att ändra våra kriterier för 

hur länge deltagarna skulle ha varit inskrivna för att få delta i vår studie. Detta skulle då 

medföra att de inte skulle ha hunnit vara deltagare så länge att de kunde förmedla sin 

upplevelse av tiden. Vi motiverar också det tunna empiriska materialet med den etiska 

problematiken vi har stått inför och tagit hänsyn till. Vi tror dock inte att resultatet skulle sett 

så mycket annorlunda ut om vi hade fått tag på fler intervjupersoner. Vi har trots detta fått 

fram upplevelsen av Rehabiliteringssamverkan utifrån både handläggare och deltagares 

perspektiv.  

Vi hade tidigare fått höra att flera varit missnöjda med bland annat den hjälp som utlovats och 

som skulle ha uteblivit. Utifrån resultatet av det empiriska materialet är vi förvånade över att 

både deltagarna och handläggarna var så överens om att samarbetet fungerat väl. Dock tyckte 

Stina att hon inte riktigt fått den hjälp som hade utlovats. En förklaring kan vara att Stina, i 

jämförelse med Kalle, kände sig mer bekväm i att kunna söka egna praktikplatser och därmed 

inte visade lika stort behov av hjälp i sitt sökande. Skillnaden i dessa två deltagares upplevelse 

kan också bero på att de haft olika arbetsförmedlare, men det kan också vara en konsekvens 

av att åldersskillnaden mellan deltagarna är stor och att deras erfarenheter av arbetsmarknaden 

ser olika ut.  

Vi upplevde att handläggarna vid Rehabiliteringssamverkan följde den Farosmodell som vi 

tidigare har beskrivit, som sitt arbetsredskap för att hjälpa deltagarna. Detta gör att deras 

arbetssätt är väl strukturerat och väl inarbetat vilket medför att arbetet flyter på och de kan 

hålla sina mål, att deltagarna inte ska vara inskrivna längre än ett år. Tackvare att båda del-

tagarna Stina och Kalle har kommit i kontakt med Rehabiliteringssamverkan så snart efter 

deras sjukskrivning, knappt ett år, så har sannolikt deras chanser att komma tillbaka till 

arbetsmarknaden ökat. Detta i enlighet med propositionen om ”En reformerad sjukskrivnings-

process för ökad återgång i arbete” som tar upp vikten om att tidiga insatser ger högre chans 

att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Att det är viktigt med tidiga insatser är något som 
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också går som en röd tråd genom den tidigare forskning vi funnit. Stina har dock, främst på 

grund av dagens arbetsmarknadsläge, hamnat i arbetslöshet, men hon har genom sitt del-

tagande troligen funnit de verktyg hon behöver för att finna sitt kommande yrke.  

En reflektion ur ett sociologiskt perspektiv är att Rehabiliteringssamverkan som organisation 

kan ses som bestående av ett antal par- och trepartsrelationer. Handläggarna diskuterar 

mycket sinsemellan om deltagarnas framgångar men också om motgångarna, för att på så sätt 

hjälpa deltagarna vidare mot målen. Varje handläggare träffar deltagaren utifrån en par-

relation men också tillsammans med en kollega varvid de arbetar genom ett team kring 

deltagare, och en trepartsrelation uppstår.  Det finns dock inte något givet team som alltid 

arbetar tillsammans eftersom de arbetar med olika handläggare och nya team skapas. Givetvis 

arbetar de små teamen alla i ett och samma stora team som strävar mot samma mål.   

Det som gäller för alla relationer inom Rehabiliteringssamverkan är att det alltid är en hand-

läggare från varje myndighet till varje deltagare. När det gäller parrelationer är det viktigt att 

relationen fungerar och i likhet med en kärleksrelation kan en av handläggarna i en relation 

till deltagaren bytas ut då inte alltid kemin stämmer överens. Det är viktigt att det finns ett bra 

samspel mellan handläggarna och deltagaren för att den sociala interaktionen ska bli tydlig i 

förhållande till de olika rollerna. Rollfördelningen blir vid Rehabiliteringssamverkan tydlig då 

de redan från första mötet har givna roller, handläggaren är den professionelle och deltagaren 

är den hjälpsökande. Hur dessa roller utspelas kan bero på situation, tidpunkt och personkemi. 

Dessa roller kan också utspelas olika genom den makt- och beroendeställning som finns, där 

den professionelle står i maktpositionen och deltagaren i beroendeställning. Det är viktigt att 

inte den professionelle missbrukar den makt denne har genom myndighetsutövningen, utan 

kan hjälpa och motivera den hjälpsökande att nå det tänkta målet.  

Goffmans tankar om de bakre och främre regionerna kan tydliggöras i parrelationen mellan 

handläggarna. Utåt sett gentemot deltagarna visar handläggarna upp en fasad i den främre 

regionen, men är mer avslappnade i den bakre regionen i relationen till de andra handlägg-

arna, de har som en av handläggarna uttrycker det högt i tak. Vi kan i mötet med handlägg-

arna under intervjun uppfatta dem som avslappnade och nöjda med sin arbetsplats då de kan 

diskutera om allt, både det positiva och det negativa, de har en rak kommunikation mellan sig, 

enligt dem själva.  

Vi kan se att för dessa deltagare i vår studie har det varit gynnsamt att de fått möjligheten att 

delta i denna typ av arbetslivsinriktad rehabilitering. Genom att myndigheterna samverkar och 
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finns i samma lokaler gör att det blir mer fokus och kortare väg mellan besluten mot målen 

och därmed lättare för teamen att arbeta. Deltagarna kan alltid få tag på någon av 

handläggarna och få svar på sina frågor och funderingar. Denna samverkan kan vi se som 

mycket gynnsam för deltagarna som får möjlighet att delta i Rehabiliteringssamverkan, det 

gäller givetvis inte alla då vi inte kan generalisera vårt undersökningsresultat.  

Vi har funderat på detta med de krav som ställs på deltagarna som medverkar i 

Rehabiliteringssamverkan som exempelvis att vara delaktig i sökandet av praktikplatser. I 

vårt empiriska material framkom det att de båda deltagarna har uppfattat kraven olika. Detta 

kan vi se som ett problem för myndigheterna, antingen har inte handläggarna beskrivit de krav 

som ställs tillräckligt ordentligt eller så har, i detta fall Kalle, inte tagit till sig det som 

verkligen sägs. Handläggarna beskriver för oss att de är noga med att poängtera kraven tydligt 

för deltagarna varför vi blir förvånade när vi hör Kalles tankar om kraven. Här kan 

Rehabiliteringssamverkan jämföras med att vara ett samhälle där det finns lagar, förordningar 

men också normer utifrån krav på oss som individer i samhället. Individerna tolkar dessa lagar 

till sin egen fördel och tolkar inte dessa alltid för vad det verkligen står för utan ser det som en 

rekommendation hur man kan eller ska förhålla sig till exempelvis de krav som ställs på 

individen. 

Vid arbete med arbetslivsinriktad rehabilitering talas det mycket om helhetssyn. Det är viktigt 

att inte se bara den fysiska oförmågan utan också det psykiska och sociala välbefinnandet. 

Detta är något som handläggarna i vår studie säger sig ta hänsyn till då deltagarna enligt dem 

får en chans att hitta tillbaka till sin arbetsförmåga i sin egen takt trots deras psykiska och 

sociala situation. Handläggarna anser att de tar tillvara alla möjligheter, stora som små, och 

ser även små framsteg som en god väg mot målet. Vi ställer oss dock frågande till om 

handläggarna verkligen tar hänsyn till helhetssynstänkandet då Rehabiliteringssamverkan 

innefattar två olika myndigheters myndighetsutövning och de styrs av lagar och förordningar 

som måste följas. Visionen kan vara ett tänkande utifrån helhetssynen men i relation till 

myndighetsutövningen kan detta problematiseras då det inte finns resurser och möjligheter att 

verkligen tänka utifrån helheten.  

Vi tror i likhet med Antonovsky att strävan efter att skapa en känsla av sammanhang, ett starkt 

KASAM är en bra arbetsmetod att använda vid arbetslivsinriktad rehabilitering.  Det är viktigt 

att deltagaren kan hantera och finna det meningsfulla och även kunna få begriplighet i 

situationen där de befinner sig. Att som handläggare möta individen där denne befinner sig 
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just för stunden är viktigt och vi är återigen i inledningen av vår uppsats där vi har dikten Till 

Eftertanke av Kirkegaard. 
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Bilaga 1 

Hej! 

Vi är två studenter på Mälardalens högskola som går sista terminen på programmet 
Välfärdsarbete med inriktning mot rehabilitering. 

Vi ska nu under våren 2008 skriva vår C-uppsats i sociologi. Vårt syfte är att få reda på hur 
långtidssjukskrivna upplever sin tid på Rehabiliteringssamverkan.  

Vi hoppas att Du kan tänka dig att delta i denna undersökning genom att träffa oss så att vi får 
ställa några frågor. Platsen som känns bäst för dig väljer Du. 

Din medverkan sker i uppsatsen anonymt då vi kommer att använda oss utav fingerade namn 
eftersom C-uppsatser är offentliga handlingar och kan läsas av allmänheten. 

Vi har även tystnadsplikt och får ej föra vidare det Du berättar till oss. 

Om Du kan tänka dig att delta så hör av dig till oss så snart som möjligt så att vi kan boka en 
tid när vi kan träffas. 

 

Med Vänlig Hälsning: 

 

Angelica Söderroos                                                     

Mobilnr: xxx-xxx xx xx                                                     

Mailadress: asn04011@student.mdh.se          

 

Linda Josfalk 

Mobilnr: xxx-xxx xx xx                                                     

Mailadress: lsm05002@student.mdh.se                 
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Bilaga 2 

 
Informationsbrev 

 

Vårt syfte med denna C-uppsats är att ta reda på hur långtidssjukskrivna upplever 
arbetslivsinriktad rehabilitering, det vill säga, Rehabiliteringssamverkan. 

Din medverkan innebär att vi genom intervjuer ber Dig att svara på ett antal frågor gällande 
Ditt deltagande i Rehabiliteringssamverkan. 

Det är vår skyldighet att underrätta Dig om att Din medverkan är helt frivillig och Du har rätt 
att när som helst avbryta Din medverkan utan att det kommer att få några negativa följder för 
Dig. 

Det som Du berättar för oss kommer att förvaras på ett sådant sätt så att obehöriga inte kan få 
ta del utav Dina svar. Dina svar kan inte heller kopplas till Dig eftersom vi kommer att 
använda oss utav fingerade namn i den färdiga uppsatsen.  

En C-uppsats är alltid en offentlig handling och kan därför läsas av allmänheten. Uppsatsen 
görs i studiesyfte och kommer inte att användas till något annat. 

 

 

 

 

Tack för Din medverkan! 
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Intervjumall- deltagare 

 

Inledande frågor: 
 
Vilket år är du född? 
Hur länge har du varit sjukskriven? 
Hade du jobb innan eller var du arbetslös? 
Hur länge har du varit inskriven på Rehabiliteringssamverkan? 
Visste du vad Rehabiliteringssamverkan innebar innan du kom dit? 
 
Tema 1 Krav-tvång 
 
Vilka krav upplever du att det ställs på dig av handläggarna? 
Känner du att dessa krav är uppnåeliga? 
Kände du dig tvingad att delta i Rehabiliteringssamverkan? 
– Blev det en möjlighet till förändring? 
 
Tema 2 Motivation 
 
Vad är motivation för dig? 
På vilket sätt blir du motiverad av din handläggare? 
Vad saknar du? 
Hur viktigt är det för dig att återgå till arbete? Hur stora tror du dina chanser är till det? 
 
Tema 3 Samspel 
 
Samspel är viktigt. Känner du att din handläggare lyssnar på dig? 
Känner du dig respekterad av handläggaren? 
I relation till andra (ex familj och vänner) har du då känt dig utanför med tanke på samhällets 
syn på att alla ska stå för sin egen försörjning och inte leva på bidrag, dvs arbetslinjen? 
 
Tema 4 Framtid 
 
Tycker du att du har förändrats under din tid på Rehabiliteringssamverkan? Om, på vilket 
sätt? 
Vad gör du om ett år? 
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Intervjumall- handläggare 

Inledande frågor: 
Vilket år är du född? 
Hur länge har du arbetat på Rehabiliteringssamverkan? 
Hur länge har du arbetat vid AF eller FK? 
 
Tema 1 Krav-tvång 
Vilka krav ställer du/ni på deltagarna? 
Tycker du att dessa krav är rimliga? 
 
Tema 2 Motivation 
 
Upplever du att deltagarna vill göra något åt sin situation? 
Hur motiverar du deltagarna? 
 
 
Tema 3 Samspelet mellan handläggare och deltagare 
 
Upplever du att det är svårt att hinna med dina deltagare? 
Räcker tiden till? 
  - att lyssna på deltagaren  
  - och vara engagerad? 
 
Tema 4 Samverkan mellan AF och Fk samt förslag till förändring 
 
Hur anser du att samverkan mellan AF och FK fungerar? 
Upplever du att de riktlinjer som samverkan har följs? 
Finns det något som du skulle vilja förändra i arbetet för att förbättra både för deltagarna och 
för ditt eget arbete? 
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