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Abstrakt 
Bakgrund: Rehabiliteringskedjan som infördes första juni 2008 innebar fasta 
tidsgränser för hur lång tid människor kunde vara sjukskriven. Efter att man uppnått 
maximal tid i sjukförsäkringen blev man utförsäkrad och fick ett erbjudande att gå ett 
program hos arbetsförmedlingen som kallas arbetslivsintroduktion. Programmet går ut 
på att kartlägga individernas arbetsförmåga och undersöka vilka behov av stöd som 
föreligger för att komma vidare mot arbetsmarknaden. Efter programmet är det 
meningen att man ska kunna ta del av arbetsförmedlingens övriga insatser och program. 
Statistik från arbetsförmedlingen och Försäkringskassan visar dock att det är en ganska 
stor del som går tillbaka till sjukförsäkringen efteråt och jag ville undersöka vilka 
möjliga faktorer som påverkar möjligheten för deltagare att komma närmre 
arbetsmarknaden efter tiden i programmet. 
Syfte: Syftet med studien var att undersöka om handläggare som arbetar med 
arbetslivsintroduktion kunde identifiera några särskilda faktorer eller förutsättningar 
som avgör om deltagare i programmet går vidare mot arbetsmarknaden eller går tillbaka 
till sjukförsäkringen. Samt att jämföra svaren skiljer sig åt sig handläggare på 
glesbygdskontor och stadskontor. Detta gjordes genom att utföra kvalitativa intervjuer 
med sex handläggare på arbetsförmedlingen som arbetar med arbetslivsintroduktion vid 
kontor på glesbygd och stad.  
Resultat: Resultatet visade att de faktorer som kunde vara avgörande för att deltagare i 
programmet kom närmre arbetsmarknaden bland annat hade att göra med motivation, 
självkänslan, möjlighet att arbeta utifrån intresset hos individerna och vilket socialt stöd 
deltagare har. Resultatet visade också att svaren inte skiljde sig mellan glesbygd och 
stad.  
 

Nyckelord  

Arbetslivsintroduktion, arbetslivsinriktad rehabilitering, faktorer och förutsättningar, 

närmre arbetsmarknaden, rehabilitering.  
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1. Bakgrund 
Sjukfrånvaron har varierat mycket i Sverige genom tiderna. Under 1980-talet var det 

främst de långa sjukfallen som dominerade medan de korta och halvlånga sjukfallen 

minskade. Från 1990-talet fortsatte de långa sjukfallen att öka medan de korta minskade 

(Marklund, 1995). Under det senaste årtiondet har antalet personer som har haft sjuk- 

eller aktivitetsersättning ökat, det har också varierat vad gäller korta och långa 

sjukskrivningar (Regeringens proposition 2007:08/136).  

 

Under 1990-talet ville man få till ett bättre arbetsliv för befolkningen. 

Kostnadsökningarna för sjuk- och arbetsskadeförsäkringen samt antalet 

förtidspensionärer ansågs som ett problem vilket ledde till en rehabiliteringsreform där 

man skulle satsa på att göra arbetsmiljön bättre och få långtidssjukskrivna att återgå till 

ett arbete (Vahlne Westerhäll, Bergroth, Ekholm, 2009).  

 

Arbetslinjen utvecklades inom socialförsäkringssystemet och arbetskravet blev viktigt, 

och man ökade insatserna för arbetsrehabilitering av långtidssjukskrivna. Det var viktigt 

att minska på sjukfrånvaron och förtidspensioneringen ur en ekonomisk och 

människovärdig synvinkel, till fördel för arbetsinsatser. Man lyfte också fram positiva 

exempel med att arbeta som t.ex. ökad självkänsla och social gemenskap. 

Socialförsäkringen blev mer aktiv till sin utformning. Idag innebär arbetslinjen aktiva 

insatser framför passiva utbetalningar, samt att alla ska vara med och bidra till välfärden 

genom att arbeta (Vahlne Westerhäll et al., 2009). 

 

I 2008 års budgetproposition tryckte man på vikten av att så många som möjligt skulle 

försörja sig genom ett arbete och regeringen ville därigenom minska på utanförskap hos 

människor. Sjukfrånvaron och antalet sjukpenningfall hade minskat de senaste åren men 

fortfarande var det vanligt med långtidssjukskrivningar. Detta ledde till att man ville 

skapa en sjukskrivningsprocess som var mer aktiv och tidiga insatser skulle göra att 

arbetsförmågan bevarades. Proposition 2007/08:136 var en del av det arbetet, 

sjukskrivningsprocessen fick fasta tidsgränser för när olika åtgärder skulle sättas in för 

de sjukskrivna, detta kallades rehabiliteringskedjan (Proposition 2007/08:136).  
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Rehabiliteringskedjan började gälla 1 juli 2008 och fick följande tidsgränser: Mellan 

dag 1 och 90 undersöker Försäkringskassan om den sjukskrivne kan gå tillbaka till 

arbetet som personen hade innan sjukskrivningen. Mellan dag 91 och 180 undersöker 

Försäkringskassan arbetsförmågan mot ett annat arbete hos samma arbetsgivare, dvs. en 

omplacering. Mellan dag 181 och 365 undersöks arbetsförmågan mot hela 

arbetsmarknaden, med andra ord, ett annat arbete. Detta görs inte om det finns särskilda 

skäl som man behöver ta hänsyn till som t.ex. vissa diagnoser. Om arbetsförmågan är 

nedsatt i över 180 dagar ska ingen hänsyn tas till ålder, bostadsort, utbildning, tidigare 

arbete och liknande. Från dag 366 är försörjningsförmågan alltid relaterad till den 

ordinarie arbetsmarknaden (Vahlne Westerhäll et al., 2009).  

 

Rehabiliteringskedjan handlar även om en bedömning angående rätten till sjukpenning. 

Sjukpenning kan man uppbära i 364 dagar, inom en ramtid av 450 dagar. När man har 

haft sjukpenning i 364 dagar går det att ansöka om en förlängd sjukpenning. Det ska då 

handla om sjukdomar eller skador som behöver ha längre medicinsk behandling, men 

även sjukdomar och skador som har dykt upp under sjukskrivningstiden eller när 

medicinska åtgärder har dragit ut på tiden. En förlängd sjukpenning kan betalas ut i max 

550 dagar (Vahlne Westerhäll et al., 2009).  

 

När man har haft sjukpenning i max antal dagar får man ett erbjudande om att gå ett 

arbetsmarknadspolitiskt program hos arbetsförmedlingen som heter 

arbetlivsintroduktion. När man har ungefär fyra månader kvar innan man har nått 

maximal tid med sjukpenning blir man informerad via brev om detta av 

Försäkringskassan. Sedan blir man kontaktad av sin handläggare på Försäkringskassan 

och man bokar in ett möte på arbetsförmedlingen där man får mer information om 

arbetslivintroduktion och man får också mer information om vad som kommer att hända 

(Försäkringskassan). 

 

I Proposition 2009/10:45 står det bland annat att det är viktigt att de som varit 

frånvarande från arbetet i två och ett halvt år eller längre behöver ett bättre stöd hos 

arbetsförmedlingen för att komma tillbaka till arbetslivet. Vidare framgår att ett nytt 

arbetsmarknadspolitiskt introduktionsprogram ska införas och att målgruppen för 

programmet är de individer vars dagar med sjukpenning eller sjukersättning har tagit 

slut och som saknar eller inte kan gå tillbaka till sitt tidigare arbete. Avsikten med 
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programmet är att man ska få en utredning och kartläggning av sina behov av stöd för 

att gå tillbaka till ett arbete. Programmet ska pågå i tre månader, och efter programmet 

ska individen kunna ta del av arbetsförmedlingens vanliga insatser, det vill säga jobb- 

och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar. Det är detta program som 

heter arbetslivsintroduktion (Regeringens proposition 2009/10:45). 

 

Under det första kvartalet 2011 var det totalt 5655 personer som uppnådde maximal tid i 

sjukförsäkringen och av dessa var det 4285 stycken som lämnade sjukförsäkringen. Av 

de som lämnade sjukförsäkringen var det 3829 stycken som skrev in sig på 

arbetsförmedlingen. En uppföljning som gjordes på dessa i augusti 2011, visade att 

1175 stycken hade återgått till sjukförsäkringen, av de 2654 som inte hade återgått till 

sjukförsäkringen, var det 435 stycken som hade ett arbete, 177 stycken hade lämnat 

arbetsförmedlingen av orsaker som inte hade med arbete att göra, resterande var 

arbetslösa eller var med i arbetsförmedlingen olika program, med eller utan 

aktivitetsstöd (Arbetsförmedlingen & Försäkringskassan, 2011).  

 

Vad är det då som är avgörande för om man går tillbaka till en sjukskrivning eller inte 

efter arbetslivsintroduktion? När man tittar på tidigare forskning inom ämnet 

rehabilitering, återgång till ett arbete och vilka faktorer eller förutsättningar som kan 

vara avgörande för detta finns det en uppsjö av vetenskapliga artiklar.  

 

Selander, Marnetoft och Åsell (2007) har skrivit en artikel som handlar om faktorer som 

kan bidra till en lyckad yrkesinriktad rehabilitering. Studien baserades på klienter som 

via Rygginstitutet försorg genomgått en rehabilitering pga. långvarig ryggsmärta. Innan 

rehabilitering hade 68% av männen och 53% av kvinnorna full ersättning i form av 

sjukpenning. Resterande hade en deltidsersättning. Vid en uppföljning 6 månader efter 

rehabiliteringen var det 55% av männen och 54% av kvinnorna som hade en lägre grad 

eller ingen sjukpenning alls. Deras resultat visade att yngre personer med en god allmän 

hälsa, hög vitalitet samt intern locus of control hade en större chans att få ett lyckat 

utfall av rehabiliteringen. Resultatet visade också att män och de som hade haft långa 

sjukdomsperioder inte hade svårare att komma tillbaka till ett arbete Författarna skriver 

att det bland annat kan ha att göra med val av undersökningsdesign och skillnaderna i 

populationen, jämfört med andra undersökningar. 
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Landstad, Wendelborg och Hedlund (2009) har gjort en studie om undersöker vilka 

faktorer som påverkar chanserna för långtidssjukskrivna att återgå till arbetet. Detta 

gjordes med hjälp av en modell av Lindqvist, där man studerade individuella faktorer 

som t.ex. kön, ålder, arbetserfarenhet osv, långtidssjukskrivnas erfarenhet med hälso- 

och sjukvården, myndigheter t.ex. Försäkringskassan, produktionsdomänen (arbete) och 

sammanhang mellan dessa. Möjligheten att delta i sin egen rehabiliteringsprocess samt 

vilka faktorer och erfarenheter som kunde förklara långtidssjukskrivnas sannolikhet att 

återgå till ett arbete. Studien baserades på 1492 personer som fått 

rehabiliteringsersättning i januari 2002 och hur deras situation såg ut tre år senare. 

Bland annat visar resultatet att arbetserfarenhet, hushållens sammansättning och ålder i 

kombination med chansen att påverka sin rehabilitering kunde vara avgörande för om 

man återgick till arbetet efter en långtidssjukskrivning.  

 

Om man ser på det hela utifrån rehabiliteringskedjan, och vad effekterna av denna 

skulle bli, d.v.s. att minska på utanförskapet och få in fler människor i arbete så kan 

man utifrån arbetsförmedlingens och försäkringskassans statistik ändå anta att de som 

går tillbaka till en sjukskrivning efter arbetslivsintroduktionen inte riktigt har nått upp 

till rehabiliteringskedjans syfte. Det är alltså bara de 435 personerna som hade ett arbete 

som nådde upp till målet om ett minskat utanförskap och arbete.  

 

Det är först när man ser på vad arbetslivsintroduktion har för syfte, enligt proposition 

2009/10:45, där målet med programmet är att få en kartläggning om vilka behov 

individen har för att kunna återgå till ett arbete, samt att man efter programmet skulle 

kunna ta del av arbetsförmedlingens vanliga insatser och program, som siffrorna ser 

positivare ut.  

 

Ändå är det då enligt mätningen i augusti 2011, 1175 stycken som återgått till 

sjukförsäkringen. Utöver det faktum, att dessa individer antagligen är så pass sjuka att 

de inte kan arbeta eller ta del av arbetsförmedlingens övriga insatser, så är det intressant 

att titta närmre på om det finns några speciella faktorer och eller förutsättningar som 

kan vara avgörande för att man inte ska återgå till en sjukskrivning efter programmet.  

 

Med anledning av tidigare undersökningar om ämnet kring rehabilitering och faktorer 

som kan vara avgörande för en lyckad återgång till arbetet för människor, tyckte jag att 
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det skulle vara intressant att undersöka vilka faktorer eller förutsättningar som finnas 

bland de individer som är eller har varit deltagare i arbetslivsintroduktion som skulle 

kunna vara avgörande för huruvida de återgår till en sjukskrivning eller kommer närmre 

arbetsmarknaden, antingen genom ett arbete eller något av arbetsförmedlingens övriga 

insatser och program efter tiden i programmet.  

 

2. Syfte  
Syftet med denna studie var att undersöka om handläggare som arbetar med 

arbetslivsintroduktion upplever om det finns faktorer som möjliggör för deltagare i 

arbetslivsintroduktion att gå vidare mot arbetsmarknaden efter tiden i programmet. Samt 

att jämföra om svaren skiljer sig åt beroende på om handläggaren arbetar vid ett 

stadskontor respektive glesbygdskontor. 

 

2.1 Frågeställningar  
• Finns det några faktorer eller förutsättningar som kan vara avgörande för att deltagare 

inte ska återgå i en sjukskrivning efter arbetslivsintroduktionen?  

• Skiljer sig svaren åt mellan handläggare på glesbygdskontor respektive stadskontor? 

• Hur många deltagare kommer närmre arbetsmarknaden efter tiden i programmet? 

• Vad handlar arbetslivsintroduktion om? 

• Vilka insatser och åtgärder kan man få under tiden i arbetslivsintroduktion? 

• Vad finns det för möjligheter och hinder med programmet? 

 

2.2 Avgränsningar 
Jag har valt att rikta in mig på arbetsförmedlare vid olika arbetsförmedlingar på större 

orter och i glesbygden för att på så vis kunna jämföra och se om det finns skillnader i 

svaren beroende på om det är ett glesbygdskontor eller ett stadskontor man arbetar vid.  

 

Avgränsningen gäller också att jag valde just handläggare istället för deltagare i 

programmet, dels utifrån sekretessen arbetsförmedlingen har gentemot deltagarna i 

programmet samt att deltagare bara kan svara på frågor som handlar om sig själva. 

Handläggarna har kunskaper kring arbetet, hur statistiken ser ut, för utfallet av 

programmet i ett helhetsperspektiv och de kan berätta generellt om hur reaktioner och 

uppfattningar från deltagare brukar kunna vara. 
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2.3 Definitioner  
Arbetslivsintroduktion är ett program hos arbetsförmedlingen som handlar om 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Syftet med programmet är att arbetsförmedlingen ska 

hjälpa deltagare att förberedas för att kunna ta del av arbetsförmedlingens övriga 

insatser och program. Deltagare i programmet är de personer som har varit sjukskrivna 

och där dagarna med sjukpenningen eller den tidsbegränsade sjukersättningen har tagit 

slut. Programmet pågår i tre månader, och deltagarna lämnas över från 

Försäkringskassan till arbetsförmedlingen under ett överlämningsmöte.  

 

Programmet är individuellt utformat och man kan bland annat ta del av aktiverande och 

motiverande insatser samt arbetsrelaterade insatser som exempelvis, arbetsprövning, 

arbetsträning och arbetspraktik (Arbetsförmedlingen, 2011) 

 

3. Metod  
Uppsatsen har en kvalitativ ansats eftersom att jag ville få en förståelse för om det 

kunde finnas vissa förutsättningar eller faktorer som var till en fördel för om deltagarna 

i arbetslivsintroduktion kom närmre arbetsmarknaden efter tiden i programmet. Och 

genom att se om det fanns samband utifrån de svar jag fick av handläggarna. Den 

kvalitativa metoden är enligt Bryman (2007) bland annat när man vill ta del av 

intervjupersonernas uppfattning, få en förståelse för sambanden i olika sammanhang 

och få en närhet till det man studerar.  

 

Den design jag hade för min undersökning var en jämförande design. Eftersom jag både 

har intervjuat handläggare vid stadskontor och glesbygdskontor med intentionen att 

jämföra dessa svar. Bryman (2007) Beskriver denna typ av design att det handlar om att 

man undersöker två olika fall som står i kontrast till varandra. I mitt fall handlar 

kontrasten om stad mot glesbygd. Vidare skriver Bryman (2007) att den här typen av 

design också har inslag av jämförelse, så att man ska kunna förstå t.ex. en företeelse när 

man jämför olika fall. Ett fall kan vara exempelvis samhällen och organisationer. För 

min studie gäller förståelsen för de olika handläggarnas svar utifrån var de arbetar 

någonstans.  
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För att samla in svaren valde jag en semi-strukturerad intervjuform med en 

intervjuguide med öppna frågor som skulle kunna leda till djupare svar ifrån 

respondenterna, samt att jag själv kunde ha koll på att alla områden täcktes in under 

intervjun. Bryman (2001) skriver att semi-strukturerade intervjuer innebär att man 

skapar olika teman eller kategorier som man vill ha med under sina intervjuer. De frågor 

eller teman som man skapar behöver inte ha en speciell ordningsföljd under intervjun 

och man kan, som intervjuare, få möjlighet att ställa följdfrågor på de svar som 

intervjupersonen ger. Med en Semi-strukturerad intervju får intervjupersonen en 

möjlighet att svara fritt samt att de kan ge fylliga och utförliga svar.   

 

3.1 Urvalsprocedur 
Totalt har jag intervjuat sex stycken handläggare vid fyra olika arbetsförmedlingar i tre 

olika län i mellersta och södra Norrland. Jag har intervjuat två stycken handläggare vid 

ett glesbygdskontor i Jämtland och en handläggare vid ett annat glesbygdskontor i 

Jämtland, en handläggare vid ett stadskontor i Gävleborg och två handläggare vid ett 

stadskontor i Västernorrland.  

 

Vid det ena glesbygdskontoret pratade jag direkt med intervjupersonen för att informera 

om min c-uppsats och fråga om intresset att vara med i undersökningen. Eftersom det 

fanns ett intresse bokades en tid för intervjun på en gång och jag skickade 

informationsbrevet vi mail till personens mailadress.  

 

Vid det andra glesbygdskontoret pratade jag med den ena av intervjupersonerna och 

informerade om min c-uppsats och eftersom intresse fanns bokades en tid. En tid 

bokades även med den andra intervjupersonen vid detta kontor genom den första 

intervjupersonen. När intervjuerna skulle genomföras hade den ena av handläggarna fått 

förhinder. På grund av långa avstånd och svårigheter med tillgång till bil bestämdes det 

att jag skulle genomföra en telefonintervju med handläggaren som hade fått förhinder 

vid intervjutillfället.  

 

Vid ena stadskontoret pratade jag med chefen för handläggarna som arbetar med 

arbetslivsintroduktion och när jag informerat om min c-uppsats och frågat om intresset 

att vara med ombads jag att skicka ut information om c-uppsatsen. Jag blev sedan 

uppringd av en handläggare som ville vara med i studien vartefter en tid bokades. 
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Vid det andra stadskontoret hade jag kontakt med en av handläggarna som jag också 

fick skicka ut mitt informationsbrev till, varpå denne handläggare vidarebefordrade 

brevet till sina kollegor. Tid bokades med min kontakt vid den här arbetsförmedlingen 

via mail och vid intervjutillfället fick jag även boka in en till intervju som genomfördes 

samma dag med en av de andra handläggarna.  

 

Informationsbrevet skrevs även ut och togs med till intervjutillfällena för en muntlig 

genomgång för att försäkra att man uppfattat informationen samt att se till att det inte 

fanns några funderingar kring intervjun. Efter genomgången av informationsbrevet och 

ett muntligt samtyckte om att vara med i studien så genomfördes intervjun. 

 

Vid telefonintervjun, läste jag upp informationsbrevet för att även där försäkra mig om 

att intervjupersonen uppfattat informationen korrekt och för att säkerställa att det inte 

fanns några funderingar. Efter ett muntligt samtycke samt information om att jag spelar 

in intervjun digitalt genomfördes intervjun.  

 

3.2 Datainsamling 
Datainsamlingen som gjordes med hjälp av semi-strukturerade intervjuer skedde mellan 

den 11 April och 10 Maj 2012. Intervjuerna varade mellan 20 och 60 minuter. Alla 

intervjuer förutom telefonintervjun genomfördes på de lokala 

arbetsförmedlingskontoren och intervjuerna spelades in på kassettband. 

Telefonintervjun genomfördes för intervjupersonens del på arbetsförmedlingens kontor 

där respondenten arbetar och för min del i ett grupprum på skolan för att säkerställa att 

internetuppkopplingen inte skulle krångla och för att undvika störande moment. Även 

telefonintervjun spelades in och detta skedde digitalt.  

 

Vid utformningen av intervjuguiden (bilaga 1) såg jag till att försöka skapa en bra 

ordningsföljd på mina teman och frågor så att de kändes som en naturlig fortsättning på 

föregående tema eller fråga men jag försökte tänka på att frågorna skulle kunna tas upp 

när som helst under intervjun. De olika temana och frågorna gjordes för att kunna ge 

svar på mina frågeställningar och jag uteslöt ledande frågor. Frågorna blev utformade så 

att intervjupersonen kunde få berätta fritt och svara så uttömmande som de kunde och 

hade intresse av. 
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Renskrivning av det insamlade materialet skedde så snart som jag hade tillgång till en 

dator igen, med tanke på resorna kunde detta inte alltid ske omedelbart, dock såg jag 

alltid till att ha möjlighet att skriva ner mina upplevelser av intervjuerna direkt gällande 

min upplevelse kring hur intervjuerna gått och hur jag tyckte att intervjupersonerna 

agerade.  

 

3.3 Dataanalys  
Vid analyser av intervjuer startas processen med att man samlar in data, i mitt fall, 

intervjuerna med tillhörande anteckningar. Sedan måste man strukturera intervjuerna 

och jämföra dem med varandra för att man ska kunna se likheter och olikheter dem 

emellan. För min del gällde detta alla intervjuer, men även mellan stadsintervjuerna och 

glesbygdsintervjuerna för att se om svaren skiljde sig åt mellan glesbygd och stad. 

(Jacobsen, 2003/2008) 

 

En innehållsanalys görs i olika steg. Enligt Jacobsen (2003/2008) Består dessa av att 

kategorisera intervjun, fylla kategorierna med citat, räkna ut hur ofta ett tema tas upp, 

jämföra intervjuerna och se likheter och skillnader mellan dem, söka förklaringar till 

skillnader.   

 

Kategorisering innebär alltså att man delar in intervjuerna i olika kategorier så att man 

får en slags struktur. Detta görs genom att man letar efter vilka kategorier som tas upp 

under intervjun. Kategorier är lättare att arbeta med istället för att ha hela textmassan att 

arbeta med. Kategorierna gör också att man får en överblick över likheter och skillnader 

mellan intervjuerna. 

 

Nästa steg är att fylla kategorierna med innehåll. Detta gör man med hjälp av citat ur 

intervjun som utgör exempel på vad en person säger om just den kategorin. För att 

förenkla i detta steg är det bra om man gör en tabell där man i ena spalten har kategorin 

och i den andra skriver ner de citat som tillhör kategorin, se tabell 1 för ett exempel på 

hur en tabell ser ut. Jag började med att göra detta med alla de enskilda intervjuerna 

vara för sig. Mina tabeller för de enskilda intervjuerna såg ut som i Tabell 1.  
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Tabell 1 Ett exempel på hur tabellerna från de enskilda intervjuerna såg ut.  

Huvudkategori Citat Kondensering Underkategori 

Närmre 

arbetsmarknaden 

Ja, det är gäller ju 
att man bygger en 
bra relation. Och 
att man jobbar med 
motivation. 
Motivationsarbete.  

Viktigt att bygga en 
bra relation och 
arbeta med 
motivationen. 
 

Faktorer  

 

Jag har valt att inte räkna hur ofta något sägs eftersom att jag inte tyckte att det skulle 

vara avgörande för resultatet. Däremot har jag lagt mer krut kring steget om jämförelser 

eftersom att jag jämfört stadintervjuerna och glesbygdsintervjuerna för att se om jag 

kunde hitta skillnader eller likheter i svaren beroende på om det var en stad eller 

glesbygd.  

 

Jag valde inte heller att försöka hitta förklaringar till skillnaderna. Eftersom jag har så få 

respondenter kändes detta steg i innehållsanalysarbetet som en överkurs, då mina 

intervjupersoner borde ha varit fler för att jag egentligen skulle kunna säga någonting 

om eventuella förklaringar till skillnaderna. 

 

Efter det att jag fyllt kategorierna med citat, jämförde jag intervjuerna med varandra. 

Genom att göra nya tabeller utifrån underkategorierna, för att på så vis kunna se om 

svaren skiljde sig åt mellan glesbygd och stad. För att se ett exempel på en sådan tabell, 

se Tabell 2 
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Tabell 2. Exempel på hur jag jämförde de olika svaren mellan intervjuerna utifrån 

huvudkategorin Om arbetslivsintroduktion och underkategorin Möjligheter och hinder. 

Under-

kategori 

Citat  

HS1 

Citat  

HS2 

Citat 

HS3 

Citat 

HG1 

Citat 

HG2 

Citat 

HG3 

Min 

tolkning 

Möjligh

eter och 

hinder 

De finns 
ju de 
som har 
varit så 
sjuk så 
de inte 
kan ta 
sig till 
arbets 
förmed-
lingen.  

Det som 
har 
hindrat 
personer
na är ju 
deras 
medi- 
cinska 
status. 
Att de 
inte har 
haft 
förmåga 
att delta 
i det 
som har 
erbjudits 

Men 
många 
är ju så 
dåliga i 
sin hälsa 
att dom 
har såna 
hälso-
problem 
så att vi 
kan inte 
göra så 
mycket 
insatser. 
Utan det 
kanske 
stannar 
på 
enbart 
samtal. 

 Hinder 
jag ser 
om de 
ska kliva 
in i 
program
met är ju 
om det 
uppdaga
s om de 
blir 
försämra
de utav 
det då är 
det helt 
klart ett 
hinder. 

Ett stort 
hinder, 
är 
faktiskt 
oron för 
ekono- 
min 

Hälsan 
som 
hinder 
 

Oron 
över 
ekonomi 
ett 
hinder 

 

Parallellt med dessa steg har också utgått en del ifrån Graneheim och Lundman (2004) 

när jag har gjort min analys av intervjuerna. Det finns en manifest och en latent nivå i 

en innehållsanalys. Den manifesta nivån handlar om vad texten faktiskt säger, detta 

gäller främst tabell nummer 1, och i tabell nummer 2 handlar det om allt förutom min 

tolkning. Den latenta nivån handlar om hur jag som undersökare tolkar texten, vilket 

representerar spalten tolkning i tabell nummer 2. Graneheim och Lundman (2003) 

beskriver processen med en innehållsanalys att man läser igenom texten fler gånger för 

att få en uppfattning om vad texten handlar om. Sedan delar man in texten i 

meningsbärande enheter, vilket är meningar och ord som har att göra med varandra, 

beroende på vad de handlar om. De meningsbärande enheterna kortas ned till en 

kondenserad form, vilket betyder en förkortning av den meningsbärande enheten, utan 

att innebörden av texten ändras. De meningsbärande enheterna med tillhörande 

kondensering och underkategori placeras under olika huvudkategorier utifrån vad de 

handlar om. I tabellerna ligger alltså de meningsbärande enheterna under citatdelen. Jag 
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valde att bara göra en tolkning av texten när jag jämförde de olika intervjuerna, för att 

där se om svaren skiljde sig med avseende på stad och glesbygd.  

 

3.4 Etiska aspekter  
I min studie har jag beaktat följande fyra etiska grundprinciper:  

• Informationskravet som handlar om den information jag gett till intervjupersonerna. 

De har fått information om vad jag har för syfte med min undersökning, vad som 

skulle hända under intervjun, att ett deltagande var frivilligt och att de kunde avbryta 

när som helst under studien.  

• Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva fick bestämma om de ville delta i 

studien eller inte. Samt att de behövde tacka ja till intervjun.  

• Konfidentialitetskravet betyder att den information jag fick ifrån intervjuerna har 

behandlades på ett sådant sätt att obehöriga inte har kommit åt materialet och att det 

inte är någon förutom jag som vet vilken intervjuperson det är som har sagt vad, just 

för att man inte ska kunna identifiera handläggarna. Samt att jag inte har specificerat 

på i vilka orter jag har träffat handläggarna.  

• Nyttjandekravet, som betyder att den information jag har fått ifrån intervjuerna bara 

kommer att användas för min studie. Och att det material som inte används i 

uppsatsen kommer att förstöras när jag har blivit godkänd i kursen och examinerats. 

(Bryman, 2007). 

 

Detta har intervjupersonerna informerats om genom informationsbrevet som skickades 

ut innan intervjuerna samt vid intervjutillfället.  

 

3.5 Kriterier för kvalitativa studier 
Bryman (2007) tar upp att kvalitativa studiers trovärdighet har att göra med om man kan 

visa att man faktiskt har undersökt det man hade för avsikt att undersöka. Vilket görs 

genom att se på studiens: 

 

• Tillförlitlighet, som motsvarar intern validitet vid en kvantitativ studie. 

• Överförbarhet, som motsvarar den externa validiteten.  

• Pålitlighet som motsvarar reliabiliteten.  

• En möjlighet att styrka och konfirmera som motsvarar objektivitet 
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Jag anser att jag har täckt in dessa områden genom att jag har gjort innehållsanalyserna 

för att säkerställa för mig själv att jag har lyckats fånga in alla kategorier som jag fick ut 

ur analyserna av intervjuerna. På det viset har jag också sett att jag faktiskt har 

undersökt det jag ville undersöka, utifrån de frågeställningar jag ansåg att jag behövde 

för att kunna svara på syftet. Vad gäller objektiviteten, så är det svårt att vara helt 

objektiv, men jag har försökt att göra mina tolkningar så nära det intervjupersonerna 

sagt.  

 

4. Resultat  
Resultatet presenteras med hjälp av de olika kategorier jag har hittat i intervjuerna med 

tillhörande underkategorier för att det ska vara lättare att läsa. Varje kategori har att 

göra med mina frågeställningar att göra så man kan se att jag svarat på det jag hade för 

avsikt på att undersöka. Under varje kategori nämner jag om tycker mig ha sett 

eventuella likheter eller olikheter i svaren utifrån om handläggarna arbetar vid ett 

glesbygdskontor eller stadskontor.  

 

Respondenterna är en grupp bestående av fem kvinnor och en man som har arbetat som 

handläggare på arbetsförmedlingen mellan 3 och 32 år. De flesta har arbetat med 

arbetslivsintroduktion sedan starten, en av respondenterna har arbetat lite kortare och 

ytterligare en annan har arbetat lite längre med arbetslivsintroduktion. Utbildningen 

bland respondenterna varierar mellan gymnasieutbildning och högskoleutbildning. Flera 

av handläggarna berättar också att de har en del internutbildningar som de har fått från 

arbetsförmedlingen.  

 

4.1 Om arbetslivsintroduktion 
På frågan om vad arbetslivsintroduktion handlar om får jag varierande svar och samtliga 

glider över på vad för slags insatser och stöd man kan få under tiden i 

arbetslivsintroduktion. Två handläggare nämner vilken målsättning programmet har och 

fyra handläggare tar upp samarbete med Försäkringskassan. 

 

Handläggare stad 2: ”Målsättningen är att vi ska göra en utredning och bedömning av 
arbetsförmågan.” 
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En majoritet av handläggarna pratar om nya projekt där man arbetar gemensamt med 

Försäkringskassan kring individerna. Det talas både om något som heter gemensam 

kartläggning och om någonting som kallas förstärkt samverkan. Detta tas upp både 

bland intervjupersoner som arbetar på stadskontor och på glesbygden.  

 

Handläggare stad 2: ”Vi har ju ett nytt program nu som heter gemensam kartläggning 
mellan Försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Och målsättningen är ju där då att 
dom ska upptäckas tidigare dom här personerna så att de initieras hos 
arbetsförmedlingen och vi tittar gemensamt på vad som vi kan göra.”  
 

På ett kontor är man med i AMiA, vilket precis har dragit igång, man alltså har inte sett 

effekterna med projektet ännu, men det går ut på att Försäkringskassan och 

arbetsförmedlingen börjar arbeta kring individen sex månader innan dagarna med 

sjukersättningen tar slut. Man arbetar även gemensamt under tiden i 

arbetslivsintroduktionen samt efter programmet har tagit slut.  

 

Handläggare glesbygd 1: ”Informerar om ekonomi, vad som händer före och vad som 
händer efter och under då. Så att då är dom mer mentalt inställd på programmet.” 
 

4.2 Insatser och stöd under tiden i programmet 
Samtliga handläggare poängterar att arbetslivsintroduktion är ett individuellt anpassat 

program, det är alltså individens behov som avgör vilka insatser och stöd man kan få ta 

del av under tiden i programmet. Sedan varierar det vad gäller berättelser kring vad 

deltagare kan få hjälp med under tiden.  

 

Handläggare glesbygd 1: ”Man anpassar ju programmet helt efter individen, så saknar 
de helt arbetsförmåga då är det ju nästan ingen aktivitet.”  
 

Handläggare stad 3: ”Det kan vara allt ifrån samtal till att delta i förberedande insatser 
mot arbete.” 
 

Det som deltagare i programmet varierar utifrån person till person, helt då utifrån 

behoven. Exempelvis kan det räcka med att bara ha telefonkontakt med handläggaren, 

det är i de fall då deltagare är så pass sjuka att de knappt klarar av att ta sig utanför 

dörren.  
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Handläggare stad 2: ”Dom här riktigt svåraste personerna har man kanske 
kommunicerat och träffat bara några gånger och kommunicerat mycket via telefon eller 
mail då.” 
 

Men jag får väldigt många andra exempel också om vad man som deltagare kan få hjälp 

med. Bland annat kan arbetsförmedlingen använda sig av specialister, som t.ex. 

psykologer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, socialkonsulenter via arbetsförmedlingen 

rehab som handläggarna kan remittera till för att få en mer specifik bedömning om det 

skulle behövas.  

 

Deltagare kan också få testa arbetsförmågan på ett arbete i reell miljö, med anpassade 

arbetstider, arbetsuppgifter och arbetsmiljö. Anpassningarna utgår hela tiden från 

individens behov och vilka förutsättningar som föreligger för just den individen.  

 

Arbetsförmedlingen har också upphandlade rehabiliteringstjänster via privata 

rehabiliteringsaktörer. Dessa rehabiliteringsaktörer arbetar ungefär på det sätt som 

arbetsförmedlingen gör, genom att motivera, stödja, coacha, hjälpa individen att bygga 

självförtroende och de har även inslag av friskvård.  

 

De deltagare som har högre arbetsförmåga kan prova arbetsförmedlingens andra 

program, även här handlar allting om individens förutsättningar. 

 

De svar jag får angående vilka stöd och insatser man kan få under tiden i programmet är 

ungefär detsamma oavsett vart handläggarna arbetar, uttryckt och förklarat på lite olika 

vis, men jag ser inte att de skiljer sig åt utifrån de svar jag får.  

 

4.3 Möjligheter och hinder med arbetslivsintroduktion 
 
Möjligheter 
Angående möjligheter verkar handläggarna vara överens om att det finns stora 

möjligheter för personerna. Alla erbjuds att ta del av programmet när sjukpenningen 

eller sjukersättningen tar slut. Att som deltagare få komma in i ett sammanhang igen 

och få hjälp att lyfta blicken anses vara något positivt.  
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Handläggare glesbygd 3” När man kommer hit, får gå på bokade möten. Lyfta blicken. 
För en del är sparken i baken som regeringen hade som mål bra, för vissa är det så, 
man bryter mönstret.” 
 

Handläggare glesbygd 2 ”Det är klart att det möjlighet för personen är att de faktiskt 
får ett annat ansikte och att vi arbetar mot arbetsmarknaden och kan ge vägledning.”  
 
Själva idén med programmet tycker handläggarna är bra, just eftersom att det är många 

som har varit sjukskrivna länge. Och att då få en chans till rehabilitering mot arbetslivet 

skapar möjlighet att få prova på att komma ut på ett arbete. Handläggare stad 3: ”Vad 

som är väldigt bra det är ju den möjligheten att testa andra saker och släppa 

sjukdomsidentiteten och fokusera från det friska och utgå därifrån.” 

 
Det skapar också möjligheter för deltagare att komma vidare även om det kanske inte 

alltid är under själva tiden i programmet, men att det sätter igång en tankeprocess hos 

personerna och att arbetsförmedlingen har mycket fokus på deltagarna.  

 

Hinder 
Vad gäller hinder råder en relativt stor samstämmighet mellan svaren. Det främsta 

hindret verkar handla om personernas hälsa.  

 

De personer som är eller kommer in i arbetslivsintroduktionen idag har varit borta 

länge, de kan ha varit borta flera år eftersom att de kan ha varit så pass sjuka och en del 

har haft läkarintyg som sagt att de inte kan arbeta. Handläggare stad 2:”Man är ju inte 

friskare i och med att sjukpenningen tar slut.” Några menar på att det vore bättre om 

deltagare kunde få de behandlingar som behövs och en medicinsk rehabilitering före 

programmet eftersom att arbetsförmedlingen inte får medverka till en medicinsk 

försämring. När personerna blir utförsäkrade blir de mer eller mindre tvungna att vara 

med i arbetslivsintroduktion för att få slags ekonomisk ersättning. Förutsättningarna för 

arbetsförmedlingen hade varit annorlunda om bedömningen gjorts från individens 

behov istället. Handläggare stad 2: ”Det är många som har ganska rejäla medicinska 

hinder.” 

 

Om hälsan skulle vara för dålig, kan man visserligen skriva in sig, men när de har så 

dålig hälsa brukar åtgärderna kunna stanna på enbart telefonsamtal och ett 

avstämningsmöte med Försäkringskassan efter tiden i programmet.  



 20 

 

Något annat som tas upp är oron för ekonomin, många deltagare är orolig över 

ekonomin, som långtidssjukskriven kan ekonomin vara dålig. En del har gått ur a-

kassan under sjukskrivningstiden eftersom att det kostar för mycket. Fungerar inte den 

ekonomiska biten, så menar handläggarna att det kan vara svårt att tänka på annat under 

tiden i programmet.  

 

Handläggare glesbygd 3: ”Funkar inte den ekonomiska biten är det svårt att tänka på 
annat under tiden i programmet, det är större hinder än man kan tänka sig.” 
 

Indirekt tar samtliga handläggare upp tiden som ett hinder. Tre månader är en kort tid, 

och man hinner inte komma så långt under den tiden. En bedömning av arbetsförmågan 

gör man inte på tre månader om någon har varit ifrån arbetslivet exempelvis 10 år.  

 

Handläggare glesbygd 1: ”Tre månader går ju ganska fort och de flesta som kommer in 
är ju långtidssjukskriven så det tar en stund innan de är med på banan.” 
 
Tiden hänger samman lite med nästa hinder som handlar om administration, 

bedömningar och handläggningstider. Arbetsförmedlingen har en stor administration 

som tar mycket tid av handläggarna som de anser att de istället skulle kunna lägga på att 

arbeta med deltagarna. En slutdokumentationen består av ett dokument som ska 

innehålla:  

• Uppgifter om deltagaren. 

• En beskrivning av sjuk- och arbetshistoriken och hur situationen ser ut idag. 

• Vilka tidigare insatser som arbetsförmedlingen och eventuellt andra aktörer har gjort. 

• Vilka insatser som gjorts, under vilken tidsperiod och i vilken omfattning, samt vilka 

specialister som varit inblandade och vilka metoder som använts.  

• En sammanfattning av resultatet från insatserna och en beskrivning av hur dessa har 

fungerat samt en beskrivning av planerade insatser som inte genomförts och anledning 

till detta.   

• Beskrivning om fortsatta insatser är aktuellt eller inte och anledning om det inte är 

aktuellt. Om möjligt, en beskrivning av lämpliga arbetsuppgifter och miljöer och vilken 

utvecklingspotential och vilket behov av fortsatt stöd och anpassning personen har i ett 

arbete eller arbetsförmedlingens övriga program 
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Det är alltså långa dokument som arbetsförmedlingen ska göra, men som en del av 

handläggarna upplever att Försäkringskassan ändå inte tar hänsyn till. Läkarutlåtandet 

väger tyngre i och med att det handlar om det medicinska, men handläggarna anser ändå 

att det även borde tas större hänsyn till arbetsförmedlingens dokumentation.  

 

Handläggare glesbygd 2: ”Det enda som jag tycker är tråkigt är att vi gör en sån, ändå 
tycker jag, en så bra som möjligt utifrån tidsförhållandena kartläggning och vi gör en 
slutdokumentation. Sen kan det variera, förstår jag också, mellan olika handläggare, 
men att man ändå skriver ner det man ser och det personen upplever, att det skulle vara 
mer tyngd i det när man lämnar över till Försäkringskassan.” 
 

I värsta fall om arbetsförmedlingen bedömer att personen saknar arbetsförmåga och 

Försäkringskassan bedömer att personen har någon form av arbetsförmåga så finns 

risken att personen hamnar i kläm. Handläggare glesbygd 1:”Då är det svårt att 

bedöma, ska de lyfta a-kassa och man vet att de inte kan ta ett jobb, och 

Försäkringskassan anser att de inte kan ta sjukersättning eller sjukpenning om de kan 

få ett jobb. Så att då svävar de lite grann där.” 

 

Två handläggare utvecklar detta med hinder ytterligare och väver in andra 

omständigheter som kan vara hinder, exempelvis att personerna är omotiverade och att  

en del deltagare kan ha en misstänksamhet mot myndigheter, vilket då också är ett 

hinder.  

 

4.3 Närmre arbetsmarknaden 
På frågan om hur många det är som går vidare mot arbetsmarknaden får jag både 

liknande men lite olika svar. Jag får dock inte se någon statistik, utan det är hur 

handläggarna själva uppskattar att utfallet blir för deltagarna vid det kontor de arbetar 

vid.  

 

Vid ett av kontoren på glesbygden är det en majoritet av deltagarna som går tillbaka till 

Försäkringskassan efter programmet. Vid det andra glesbygdskontoret är det däremot en 

övervägande del, ungefär 70 % som går vidare mot arbete. Vid ett av stadskontoren är 

det ungefär hälften som går tillbaka till Försäkringskassan och vid det andra 

stadskontoret får jag ett liknande svar. Den ene av handläggarna på detta kontor berättar 

att på glesbygden där vederbörande arbetade tidigare så var det ungefär 20 % som gick 
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tillbaka till Försäkringskassan. Vid det nuvarande arbetet tror handläggaren att det är 

fler som går tillbaka till försäkringskassan.  

 

Här är den enda skillnaden i svaren att det endast är vid ett glesbygdskontor som en 

majoritet av deltagarna går vidare mot arbetsmarknaden. Vid övriga kontor, går 

majoriteten tillbaka till Försäkringskassan.  

 

Avbrott 
Det är mycket få deltagare som avbryter programmet för att det är för tungt i och med 

att anpassar programmet efter individen. För de som inte orkar med någon aktivitet, som 

tidigare nämnts, så tar man det lite lugnare och anpassningen gäller då genom att det 

nästan inte är någon aktivitet alls, mer telefon eller mailkontakt. Arbetsförmedlingen får 

absolut inte medverka till någon försämring för individernas hälsa. Därför blir nivån 

helt utifrån vilka omständigheter som råder.  

 

Handläggare stad 1: ”Jag har haft en som blev beviljad sjukersättning under tiden som 

personen var med i arbetslivsintroduktion så blev det klart och då gjorde man avbrott 

då på programmet. Men jag har inte varit med att någon har gjort avbrott för att de 

tycker att de är för sjuk för att delta eller ja eller inte vill eller andra anledningar.” 

 

De svar jag får på denna fråga är ungefär likadana, och är alltså inte beroende på vilket 

kontor man arbetar vid.  

 

4.4 Faktorer och förutsättningar som kan vara avgörande 
När handläggarna pratar om de olika förutsättningarna och faktorer som kan vara 

avgörande för att deltagarna ska gå vidare mot arbetsmarknaden, är svaren lite 

varierande, men även här gäller att jag inte ser något specifikt som skiljer 

glesbygdskontor eller stadskontor åt.  

 

Motivation tas upp som något viktigt. När deltagarna kommer till arbetsförmedlingen 

kan allting kännas omöjligt men när de får prova på att komma ut och träffa människor 

så brukar det kunna gå bra. Jag får även förklarat för mig att motivationshöjande 

åtgärder är centralt och att det är viktigt att det finns bra platser att göra 
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arbetsprövningen på. Att deltagare känner en motivation och har en att komma ut, för 

om de vill ut de vill ut brukar det gå smidigare. Självförtroendet hos deltagarna nämns 

också som en faktor.  

 

Många faktorer kan spela in och inte bara själva sjukdomen i sig, utan också hur sjuk 

man har varit eller fortfarande är. Vilket nätverk personen har runt om sig, hur 

familjesituationen ser ut, hur den sociala delen av livet ser ut, vilket stöd man har från 

familjen och vännerna samt längden på sjukskrivningen. 

 

Om det har funnits en aktivitet före det att de kom till arbetsförmedlingen, t.ex. en 

rehabiliteringsplan, eller att det har funnits insatser från Försäkringskassans sida så kan 

det också vara en bidragande faktor för möjligheten att gå vidare mot arbetsmarknaden.  

 

De som fortfarande har en anställning brukar ha det lättare att komma vidare i och med 

arbetsförmedlingen kan arbeta mot deras arbetsgivare. Personen kan då göra en 

arbetsprövning där och arbetsförmedlingen kan se vilka arbetsuppgifter som kan passa. 

Eller anpassa arbetsplatsen eller tiden. De här personerna är närmre arbetsmarknaden 

eftersom att de har en arbetsgivare som de har lite kontakt med.  

 

I lägen där det hittas en nivå där deltagaren har sjukersättning på en nivå, och är 

arbetssökande på den andra delen, blir steget mindre att ta. Samt att det finns bra 

praktikplatser där individen allt eftersom märker att de klarar av det hela.  

 

En av handläggarna vid ett av stadskontoren pratar om att det kan vara viktigt att 

handläggarna själva sköter kontakten med arbetsgivare och säljer in personerna hos 

dem. Denne handläggare menar att det oftast andra som ska sälja in personerna hos 

arbetsgivare o.s.v. på större kontor. Men denna handläggare ansåg att det kan vara bra 

att ha samma handläggare hela vägen ut mot ett arbete samt att handläggare har 

behörighet att arbeta med exempelvis lönebidrag, vilket det, enligt handläggaren oftast 

inte vid större kontor.   

 

Det är viktigt att bygga på en bra relation och att man jobbar med motivation. Många 

personer har tappat tron på at kunna gå tillbaka till ett arbete och de har varit 
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sjukskriven och haft sjukersättning under en lång tid, så det har blivit ett livsmönster 

och det gäller att bryta livsmönstret.  

 

Att man hittar kärnan hos personernas intresseområde och utgår därifrån när man ska 

börja med en arbetsprövning mot arbetsförmågebedömning.  

 

5. Diskussion  
Ett av syftena med studien var att undersöka om handläggare på arbetsförmedlingen 

kunde se vilka faktorer eller förutsättningar hos eller runt deltagare i 

arbetslivsintroduktion som skulle kunna vara avgörande för huruvida man kommer 

närmre arbetsmarknaden efter tiden i programmet. Det andra syftet var att jämföra 

svaren mellan handläggarnas svar utifrån om de arbetade på glesbygden eller i en stad.  

 

5.1 Metoddiskussion  
Jag anser att den kvalitativa metoden och designen var bra för studien för att få ta del av 

handläggarnas tankar och funderingar kring det hela, vilket inte en kvantitativ metod 

hade lyckats fånga. De semi-strukturerade intervjuerna gjorde att handläggarna fick en 

bra chans att utveckla sina resonemang till mina frågeställningar och det gjorde också 

att jag fick en chans att kunna ställa följdfrågor när så behövdes. Om jag istället hade 

valt en kvantitativ metod med ett enkätutskick till flera handläggare hade jag kunnat 

missat många viktiga aspekter på området. 

 

Jag hade önskat att flera respondenter ingick i studien men, tidsmässigt hade jag inte 

hunnit med fler intervjuer under de tio veckor som uppsatsen skulle skrivas på, vilket är 

synd för jag hade då kanske fått fler infallsvinklar om jag hade kunnat genomföra fler 

intervjuer med handläggare. Ett problem var också att det var många som ville vara 

med, men som inte kunde pga. hög arbetsbelastning. Intervjuerna genomfördes med 

ganska långa intervaller, detta också pga. att handläggarna hade mycket arbete, vilket 

gjorde att jag fick vänta ett tag med att kunna jämföra intervjuerna med varandra.  

 

Djupet på intervjuerna är en stryka med undersökningen. Handläggarna fick chans att 

redovisa var för sig och det blev ofta en bra diskussion. Efter varje intervju hade jag 
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med mig ny fakta som också kunde tas med till nästa intervju, min intervjuteknik 

förbättrades således under tiden.  

 

Alla intervjuer spelades in på kassettband, förutom telefonintervjun som spelades in 

digitalt. Detta informerades respondenterna om innan undersökningen. De fick också 

information om vad jag skulle göra med det insamlade råmaterialet efter examinationen. 

Inspelningarna verkade inte störa handläggarna utan alla verkade pratade på bra. 

Inspelningarna var bra att ha vid renskrivningen av intervjuerna och vid analyserna ifall 

det var någonting som jag behövde lyssna på igen.  

 

Innehållsanalyserna som gjordes var för sig av de olika intervjuerna och sedan 

sammanfogningen av alla under huvudkategorier säkerställde att jag kunde se till att 

täcka in alla svar och underkategorier, vilket också underlättade för min jämförelse över 

om handläggare vid glesbygdskontor hade svarat på ett annat sätt än handläggare vid 

stadskontor.  

 

5.2 Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen presenteras utifrån de huvudrubriker som finns i resultatet, de som 

jag har bedömt varit viktigast kommer först o.s.v. Vid mina jämförelser av de olika 

intervjuerna har jag inte sett några skillnader i svaren utifrån vilken typ av kontor som 

handläggarna arbetar vid. Svaren skulle jag tro ha mer att göra med personen som jag 

intervjuade och inte vart de arbetar. Liknande, om än inte helt identiska, saker har sagts 

vid både glesbygdskontor och stadskontor. Jag har därför inte lyckats identifiera 

fenomen som bara sker på glesbygden eller i staden. Utbildningsnivån hos handläggarna 

hade inte heller något med svaren att göra, däremot verkar längden på anställningen hos 

arbetsförmedlingen hänga samman med hur omfattande svaren var. 

 

Närmre arbetsmarknaden 
Jag tyckte det var intressant att ta del av de ungefärliga siffrorna kring hur många det är 

som går tillbaka till Försäkringskassan efter arbetslivsintroduktion. Det är endast en av 

handläggarna som säger att det är en majoritet, d.v.s. 70 % av deltagarna som går vidare 

mot arbetsmarknaden, detta på ett glesbygdskontor. Vid resterande kontor, såväl 

stadskontor och glesbygdskonor uppger att de som är i programmet går tillbaka till 
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Försäkringskassan. När jag först intervjuade på ett glesbygdskontor, så tänkte jag kring 

detta med att ett litet samhälle, alla känner alla, att det kunde ha en viss påverkan. Men 

när jag kom till nästa glesbygdskontor och det visade sig att detta inte stämde överens 

med tidigare glesbygd så fick jag släppa den tanken.  

 

Faktorer och förutsättningar som kan vara avgörande 
 

Om motivation 

Att motivation dyker upp som en bidragande faktor är inte så överraskande. Saknar man 

motivation kan det vara tungt att kämpa mot ett uppsatt mål.  Bunkholdt (1997/2004) 

beskriver motivation som någonting som gör att vi människor drivs framåt. 

 

Motivationen kan i deltagarnas fall, som kan vara i princip vad som helst, exempelvis 

att komma ur en situation av en lång sjukskrivning, passivitet, utanförskap, en vilja att 

komma till ett arbete, komma in i ett sammanhang. Hur som helst är motivationen en 

viktig drivfaktor för att kämpa och gå framåt.  

 

Att arbetsförmedlingen arbetar mycket med motiverande samtal med deltagarna ser jag 

som en bra process för att få till en förändring hos deltagarna. Detta eftersom många har 

varit sjukskrivna så pass länge och de kan behöva få hjälp att tänka i rätt banor och 

bryta sina tankemönster. 

 

Burell och Lindahl (2008) skriver om att motivation beror på två faktorer, dels hur 

viktigt förändringen är för personen, samt vilken tro individen har till sin förmåga för 

att genomföra förändringen. Om personen uppfyller båda faktorerna finns det en god 

chans till en förändring. En beteendeförändring sker genom en inre motivation, inte 

genom yttre orsaker.   

 

Det är alltså inom deltagarna själva som förändringen ska ske, och 

beteendeförändringen, kanske låter hårt, men att våga se på sig själv som en person som 

alla andra och inte som i första hand sjuk. Sjukdomen kommer i andra hand och man 

kan våga prova på arbetsprövning eller vad det kan vara som man behöver ha hjälp med 

för att ta steget mot arbetsmarknaden.  
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Gäller för handläggare att bygga upp en bra relation till deltagarna och försöka motivera 

dem. Många deltagare har tappat tron på att någonsin kunna gå tillbaka till ett arbete, 

vilket jag kan tänka mig i en del fall kan ha att göra med ett de har fastnat i negativa 

tankebanor kring tidigare erfarenheter av misslyckande kring att klara av ett arbete. 

Bunkholdt (1997/2004) beskriver fenomenet som kallas för självinstruktion, att 

individer som haft negativa upplevelser i en situation, påminner sig själv om hur farlig 

situationen är och att man inte kan klara av den. Detta kan göra att personen blir 

handlingsförlamad.   

 

Om självförtroendet 

Angående självförtroendet så ser jag på de som varit sjukskrivna som en, av samhället 

smått föraktad minoritetsgrupp, trots att man inte väljer att bli sjuk, så upplever jag att 

många inte har så blida ögon mot denna grupp. De ska jagas, det ska se till att det inte 

fuskas med ersättningar, de ska till varje pris arbeta för att inte vara en belastning för 

samhället, att de bara är lata osv. Även om dessa fördomar inte ger en rättvis bild av 

sjukskrivna så är det är lätt att anta att många inom den här gruppen inte har så bra 

självförtroende eller självbild. Enligt Bunkholdt (1997/2004) är det så att om man 

tillhör en föraktad minoritetsgrupp så kan andra människors negativa bild av gruppen 

sänka gruppmedlemmarnas självkänsla, vilket kan leda till att de blir passiva och göra 

att de inte är kapabla att försöka förbättra sin livssituation.  

 

Möjlighet till stöd 

Utifrån stödet från omgivningen tänker jag mig att arbetslivsintroduktionen kan ha 

upplevts som en stressig situation för deltagare i programmet och om man då också är 

ensam eller har ett litet eller inget socialt stöd, så blir situationen än mer olidlig. En av 

handläggarna tog upp detta med det sociala stödet, och jag tror liksom denne att stödet 

från nära och anhöriga är en stor bit när man är i en utsatt situation. Detta resonemang 

kan relateras till vad Perski och Jeding (2008) skriver om stöd vid stressade situationer i 

livet. Det är viktigt att ha människor runt om sig som stödjer. Ensamhet och brist på 

socialt stöd kan vara påfrestande och att det är vid kravfyllda och påfrestande situationer 

i livet som värdet av ett socialt nätverk blir tydligt.  

 

Fortfarande anställd 

Deltagare som fortfarande har en anställning kan ha lättare att komma vidare för att 
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arbetsförmedlingen ska kunna arbeta mot en arbetsgivare som redan finns där 

deltagaren kan göra sin arbetsprövning, istället för att leta upp en passande arbetsgivare. 

Här vill jag göra en jämförelse med vad Landstad et al. (2009) skrev i sin studie 

angående de personer som hade haft kontakt med sitt arbete och varit nöjd med 

kontakten under sin rehabilitering, att de hade större chans att återgå till arbetet. Jag 

tänker att det kanske fungerar på ett liknande sätt för de deltagare i 

arbetslivsintroduktion som fortfarande har en anställning.  

 

Intresset 

Att arbeta utifrån deltagarnas intresseområde när det gäller vilket arbete man ska göra 

sin arbetsprövning på verkar bra. Är man genuint intresserad av det man ska göra brukar 

saker kunna gå smidigare och det blir roligare. Perski och Jeding (2008) menar på det 

att livssituationer som inte passar vårt temperament, intressen och personlighet kommer 

att betraktas som hotfulla och farliga.  

 

Ska man då göra en arbetsprövning på en arbetsplats som man inte är intresserad av kan 

det antagligen spä på det jobbiga i situationen, utöver detta att inte veta vad som ska 

hända, när man får sina pengar, hur mycket pengar man får. 

 

Angående hinder 

 

Tiden 

Angående tidsaspekten, för deltagare i arbetslivsintroduktion som har varit sjukskriven 

länge, det kan ta tid att arbeta med att bygga upp självkänslan, och 

arbetsförmågebedömningarna tar tid. Tre månader kan vara för kort tid för att hinna 

med så mycket på. Fast med tanke på den ekonomiska situationen för deltagarna, så är 

det inte kanske inte rimligt att det ska pågå så mycket längre. Däremot om den 

ekonomiska biten hade kunnat gå att förändra d.v.s. att det var klart innan de påbörjade 

programmet och att de hade haft det bättre ekonomiskt, så kunde det kanske ha fungerat 

att programmet varade under en längre tid. Jag anser att det är bra att 

arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har påbörjat nya samarbeten. Om man kan 

fånga upp personerna tidigare och också inleda en arbetslivsinriktad rehabilitering 

tidigare runt personerna gynnar detta individernas integrering i samhället.  
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Mer medicinsk behandling 

Beträffande det faktumet att det efterlystes att deltagarna skulle vara mer 

färdigbehandlade kan jag inte annat än att hålla med, och jag kan inte låta bli att dra en 

jämförelse med exempelvis Maslows behovstrappa. Man måste kunna tillgodogöra sig 

de steg som är längre ner på trappan innan man kan ta högre steg, som exempelvis ett 

arbete. Man måste först se till sina fysiska behov, som att bli frisk, innan man kan 

fokusera på att försöka hitta sin plats i ett arbete.  

 

Bunkholdt (1997/2004) skriver om Maslows behovstrappa, där de olika stegen nedifrån 

och upp handlar om fysiologiska behov, trygghetsbehov, behov av tillhörighet och 

kärlek, behov av erkännande, kognitiva behov, estetiska behov, självförverkligande. 

Först behöver man tillfredsställa sina fysiologiska behov innan man kan tillfredsställa 

de högre behoven i trappan. Människor kan bli fixerade av att tillfredsställa något av 

behoven i trappan och lyckas man inte med detta kan man inte gå vidare i utvecklingen 

till de högre nivåerna. 

 

Om man känner att man är för sjuk när man är i programmet kanske det blir så att man 

inte på ett adekvat sätt kan tillägna sig syftet med programmet.  

 

Ekonomin 

Krav-kontroll modellen handlar om att när livet är okomplicerat så är förändringar 

relativt förutsägbara och man sig bra till dem, men när livet är komplicerat och kräver 

mer av en som person så har man svårare att förbereda och anpassa sig inför 

förändringar, man har därför mer behov av information och kontroll. När man har 

mycket krav på sig samtidigt som man inte kan förutsäga något och man inte har 

kontroll kan det leda till att man inte har en chans till avkoppling. Detta brukar upplevas 

som hotfullt och om detta inte går över, kan det leda till ångest eller fientlighet om man 

hela tiden måste kämpa eller fly från hotet, eller uppgivenhet/depression om man fastnar 

i ett tillstånd där man anser att man är chanslös, vilket på sikt kan leda till utbrändhet 

när kroppens resurser är förbrukade (Perski och Jeding, 2008). 

 

Tänker här att situationen som sjukskriven inte alltid är så enkel, att det kan ha varit en 

komplicerad livssituation, och när förändringen kom, i form av att dagarna med 

sjukersättning tog slut och man kastades ut i en relativt okänd miljö, blev behovet av 
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information och kontroll över den nya situationen stor. Stressen som är kopplat till 

situationen av en oviss och osäker framtid, och funderingar kring ekonomin, kan ha 

gjort det svårt att kunna koppla av. Situationen kan ha upplevts som hotfull och när den 

inte gått över snabbt, med långa och utdragna handläggningstider för att få veta 

ersättningens storlek, kan de ha påverkats negativt med avseende på stress och ångest 

eller uppgivenhet.  

 

Siegrists ansträngnings-belöningsmodell handlar om att ju mer man anstränger sig desto 

mer belöning bör man få, vilket kan handla om pengar, status, återkoppling som höjder 

självkänslan. Upplevelsen av en belöning påverkar vad man tycker är en tillräcklig 

belöning. Vid en ansträngning under en lång tid, utan att få någon belöning kan väcka 

känslor av frustration, som exempelvis kan visa sig i fientlighet (Theorell, 2003). 

 

Nu vet inte jag vad deltagarna har gjort innan, om de har fått någon rehabilitering, vilka 

ansträngningar de har gjort före programmet. Men jag tänker som så att de har försökt, 

kämpat med sina sjukdomar under en lång tid och om belöningen blir att bli 

utförsäkrad, och få problem med ekonomin, istället för att exempelvis bli friskare, så 

kan känslan hos dem ha varit frustration, fokus hamnade på ekonomin istället för att 

komma vidare mot arbetsmarknaden. 

 

Bedömning och administration 

Angående detta att Försäkringskassan mest tar hänsyn till läkarutlåtanden och inte 

arbetsförmedlingens dokumentation är tråkigt. Om det vid rehabilitering är tänkt att 

man ska se individer ur ett helhetsperspektiv, så anser inte jag läkarutlåtanden ensamt 

står för detta, utan det har bara med den medicinska biten att göra. Vid bedömningar, 

borde mer vikt kunna ligga kring vad andra aktörer har kommit fram till i deras del av 

rehabiliteringsarbetet. Exempelvis då, arbetsförmågebedömningarna som görs av 

handläggare på arbetsförmedlingen. Genom detta sätt blir bedömningarna också fattade 

ur ett helhetsperspektiv.  

 

Angående möjligheter 

Jag anser att det är bra att handläggarna ser möjligheterna med programmet för 

deltagarna och att alla får erbjudande om att ta del av arbetslivsintroduktion när man 

blivit utförsäkrad. Jag tror att om handläggaren är positiv så kan det smitta av sig till 
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deltagare också. Det är bra att det blir ett stort fokus på personerna så att de kan få 

känna sig sedda och får hjälp att tänka i nya banor och komma ut och prova på ett 

arbete. Även om det som sagt inte alltid är under tiden i programmet som alla bitar 

faller på plats utan kommer efteråt så är det i alla fall en knuff i rätt riktning.  

 

Om programmet 
Mina resonemang kring det som tas upp angående vad programmet handlar om, kretsar 

kring de handläggare som pratade om samarbetet med Försäkringskassan. Vahlne 

Westerhäll et al. (2009) skriver att samverkan kan vara bra för att utnyttja resurser 

bättre, klienter slipper riskera en rundgång eller att hamna mellan stolarna och man kan 

se hela kontexten för personen. Och visst, det är bra om man kan dra ned på 

kostnaderna i samhället, men den största fördelen med ett samarbete som jag ser det är 

främst ur klientperspektivet, att slippa onödigt och dubbelarbete som det kan innebära 

när man ska möta flera aktörer var för sig.  

 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassans gemensamma kartläggning går ut på at de 

tillsammans med klienten ska utveckla insatser som är meningsfulla för individen. 

Individen ska också ha ett stöd hela vägen till ett arbete. Målet för samarbetet är att man 

ska hitta lösningar för att individer ska kunna återfå arbetsförmåga. Målgruppen är de 

som har en nedsatt arbetsförmåga pga. ohälsan. Insatserna kan exempelvis vara 

gemensam kartläggning för att kunna se vilka förutsättningar individerna har för att 

kunna ta ett arbete och se vilka rehabiliteringsbehov personen har, arbetsförberedande 

och arbetslivsinriktade insatser. Under den gemensamma kartläggningen är det viktigt 

att individen är delaktig i rehabiliteringsprocessen. Samarbetet slutar när individen 

uppnått de mål man satt upp (Arbetsförmedlingen & Försäkringskassan 2012).  

 

Jag tror att det kan vara bra att man arbetar gemensamt på detta vis eftersom 

myndigheterna då kan få en helhetsbild över individens situation och behov. Detta 

knyter också an till problemet kring tidsaspekten när det finns ett samarbete hela vägen 

till arbete, med möjlighet att starta innan individerna har uppnått maximal tid i 

sjukförsäkringen.  
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6. Konklusion 
Sammanfattningsvis, de faktorer som enligt handläggarna kan vara av betydande 

karaktär för sannolikheten att gå vidare mot arbetsmarknaden efter 

arbetslivsintroduktion istället för att gå tillbaka till en sjukskrivning handlade om att ha 

en bra motivation, att ha en bra självkänsla, möjlighet till stöd från anhöriga och vänner, 

att fortfarande har en anställning i botten samt intresseområdet hos individen.  

 

Det som ansågs som hinder med programmet var att tiden var för kort, att det skulle 

hinnas för mycket på för kort tid och i somliga fall kunde det finnas en oro för 

ekonomin som tog upp den mesta av tiden istället för att ha fokus på själva programmet. 

Att en del av deltagarna inte har upplevts som medicinskt färdigbehandlade, att de 

borde vara medicinskt färdigbehandlade innan de kom till arbetslivsintroduktionen. 

Samt att bedömningarna som gjordes av Försäkringskassan tog liten hänsyn till vad 

handläggarnas långa dokumentation, det togs mer hänsyn till läkarutlåtanden, även om 

dessa inte säger så mycket om hur personen fungerar ute i en arbetssituation. Den tiden 

det tog för något som inte kändes som att det var så avgörande i bedömningen önskade 

man hellre lägga på att jobba med deltagarna istället.  

 

Det som upplevdes som möjligheter med programmet var bland annat själva idén med 

programmet och att alla kunde ha möjlighet att få prova det, chansen till en 

arbetslivsinriktad rehabilitering, att det var mer fokus på individen under tiden i 

programmet och att man sätter igång tankeprocesser hos deltagare.  

 

Angående den gemensamma kartläggningen så visar det på att man satsar tidigare på 

individerna och verkligen försöker ha ett gemensamt fokus tillsammans med individen 

för att ser över dennes rehabiliteringsbehov och möjlighet att återgå till ett arbete.  

 

I jämförelser om svaren skiljer sig åt mellan glesbygd och stad så har jag inte kunnat 

påvisa att svaren har att göra med dessa faktorer, men en mer omfattande undersökning 

hade kanske kunnat påvisat detta. Resultatet av undersökningen går inte att generalisera 

eftersom att det rör sig om en kvalitativ studie. Jag tror ändå att studiens resultat kan ge 

en liten fingervisning om vad som kan vara av vikt vid arbetet med denna grupp. 
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Bilagor 
Bilaga 1: Informationsbrev  
Inbjudan om att delta i en undersökning 
 
Jag har tidigare varit i kontakt med dig via telefon där jag berättade om min c-uppsats 
och frågade kring intresset och möjligheten att vara med en undersökning. Därför 
skickar jag nu ett informationsbrev där jag förklarar mer kring syftet med min c-uppsats 
och information om deltagandet i studien. 
 
Syftet med min studie är att ta reda på om det kan finnas faktorer hos de som deltar i 
arbetslivintroduktion som kan vara avgörande för huruvida deltagarna kommer närmre 
arbetsmarknaden eller återgår i en sjukskrivning efter programmet. Jag ska totalt 
intervjua sex stycken arbetsförmedlare vid olika arbetsförmedlingar, så att jag kan 
jämföra om detta skiljer sig åt mellan glesbygd och storstad.  
 
Du tillfrågas härmed om du vill delta i undersökningen som kommer att genomföras 
som en intervju. Intervjun kommer att spelas in på band för att transkriberingen av 
intervjun ska bli så korrekt som möjligt, detta såklart om du medger en inspelning. Det 
är frivilligt att delta i undersökningen och du kan när som helst under studiens gång 
avbryta ditt deltagande utan orsak. Det som sägs under intervjun kommer att behandlas 
konfidentiellt och det är bara jag som gör undersökningen och min handledare som 
kommer att ha tillgång materialet, som också kommer att förstöras efter examinationen.   
 
Jag planerar att genomföra totalt sex intervjuer med personer som är handläggare på 
arbetsförmedlingen och som arbetar med arbetslivsintroduktion. Förslagsvis kommer 
intervjun äga rum på arbetsförmedlingen och intervjun kommer att pågå i ungefär en 
timme.  
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en C-uppsats vid Mittuniversitetet i 
Östersund.  
 
Sundsvall 2012 
 
Om du vill ha mer information eller har några frågor är du välkommen att kontakta mig 
eller min handledare.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
    Handledare 
Jenny Magnusson    Docent Sven-Uno Marnetoft  
Telefonnummer: 073-819 36 50  Mittuniversitetet 
jema0405@student.miun.se  831 25 Östersund 
 Telefonnummer: 063-165748 

svenuno.marnetoft@miun.se
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Bilaga 2: Intervjuguide 
Intervjuguide  
Kan du berätta om ditt arbete som handläggare på arbetsförmedlingen 
- hur länge har du arbetat som handläggare 
- utbildning 
- hur länge har du arbetat med arbetslivsintroduktion? 
- trivs du med dina arbetsuppgifter? 
 
 
Kan du berätta om arbetslivsintroduktion? 
-Vad kan man få för insatser och stöd under tiden i programmet? 
-Vad tycker du om ALI som helhet? 
-Finns det något som är specifikt bra eller dåligt? 
 
 
Ungefär hur många är det som fullföljer arbetslivsintroduktion och inte avbryter? 
-Hur många av dessa går vidare mot andra insatser och program hos arbetsförmedlingen 
efter att programmet avslutats? 
 
(finns det siffror på dessa?) 
 
 
Tycker du att man kan se några faktorer eller förutsättningar som kan vara av vikt hos 
deltagare för att man ska fullfölja programmet och även komma närmre 
arbetsmarknaden (i form av andra insatser eller program hos arbetsförmedlingen)? 
-Ungdomsgarantin/jobb- och utvecklingsgarantin 
 
 
Anser du att det finns några brister med arbetslivsintroduktion med tanke på att det 
finns de som inte kan fullfölja programmet? 
 
 
Hinder 
Möjligheter 
 

 
 

  


