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Sammanfattning 

 

Work For You är privat fristående aktör som Arbetsförmedlingen upphandlat rehabiliteringstjänster 

av. Syftet med denna studie var att studera och analysera hur deltagarna på Work For You upplevt 

rehabiliteringstjänsten de ingått i. Ett annat syfte var att även ta reda på om rehabiliteringstjänsten 

haft någon inverkan på deltagarnas möjlighet att återgå till arbetsmarknaden. Studien utgick ifrån 

fyra deltagares upplevelser av insatsen.  

 

Studien har en kvalitativ induktiv ansats. Resultatet visar att samtliga deltagare upplevt att insatsen 

haft en positiv inverkan på dem och de anser att de fått den hjälp de ansett sig vara i behov av. 

Deltagarna upplevde att de fått hjälp i ett helhetsperspektiv, kommit ut i en anpassad arbetsträning 

och återfått en tro på sin egen förmåga. Man har även parallellt med de arbetslivsinriktade 

insatserna haft möjlighet att träna på det sociala samspelet, få kunskap om anpassningsmöjligheter 

och fått ett ökat självförtroende. Några av de som deltagit i intervjun har nämnt att insatsen för dem 

varit en lösning eller lett till ett bättre mående, där de fått ett stärkt självförtroende och känner hopp. 

Samtliga har även varit ute på arbetsträning. 

 

Nyckelord: Arbetsmarknaden, arbetsträning, funktionshinder, intervjustudie, rehabiliteringstjänst, 

social samvaro, stöd, Work For You. 
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INLEDNING 

 

Personer med funktionshinder, utan nedsatt arbetsförmåga, har i lika stor utsträckning arbete som 

den övriga befolkningen, men bilden ser helt annorlunda ut när man kommer till de personer som 

har en nedsatt arbetsförmåga (Sjöberg, 2002). Bland dessa personer är arbetslösheten dubbelt så hög 

som de personer som har en full arbetsförmåga. Det är självklart lättare att få arbete, beroende på 

funktionshinder, för vissa personer än andra. Man diskuterar ständigt hur man ska kunna anpassa 

och utveckla de arbeten som idag finns för att öka möjligheterna till arbete för personer med 

funktionshinder (Sjöberg, 2002).  

 

Ett funktionshinder kan vara mer eller mindre omfattande. Det kan vara ett permanent tillstånd eller 

under ständig progressivitet, t.ex. MS eller olika reumatiska sjukdomar. Det finns funktionshinder 

som innebär att man tidvis kan ha ett vanligt arbete (Sjöberg, 2002). I vårt samhälle tillämpas en 

definition som beaktar alla typer av funktionshinder såväl fysiska, medicinska och psykiska 

nedsättningar som medför begränsningar i vardagen. Det kan handla om syn- och hörselskador, tal- 

eller röstproblem, rörelsehinder, psykisk sjukdom m.m. Till funktionshinder räknas även dyslexi, 

epilepsi, diabetes m.fl. Även utseendehandikapp av påtaglig karaktär räknas som funktionshinder 

(Sjöberg, 2002). Det är viktigt att personer med funktionshinder får möjlighet att etablera sig på 

arbetsmarknaden utifrån sina egna förutsättningar. 

 

1. Bakgrund 

 

1.1. Samhällets krav på de anställda 

 

De ökade kraven i arbetslivet har gått hand i hand med en ökad ohälsa och fler sjukskrivningar. En 

miljon människor (nästan 20% av befolkningen) drabbas under ett års tid av psykisk ohälsa. Man 

pratar då om problem som oro, ångest m.m. (www.regeringen.se). Många personer lider idag av en 

närmast kronisk sömnbrist (Haegerstam, 2008). Den grupp av människor som är mest utsatt är 

framförallt de unga. Den vanligaste orsaken till en långvarig sjukfrånvaro är idag den psykiska 

ohälsan (www.regeringen.se). Många personer som numera lider av den nya ohälsan är studenter. 

Studenterna är en mer drabbad grupp är de inom arbetslivet (Allvin m.fl, 2011). 

 

Man kunde redan i slutet på 1800-talet i samband med den samhällsomvandling som skedde se 

kännetecken på det vi idag kallar stress. Stress fanns dock inte som begrepp, utan begreppet togs i 
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bruk under 1930- och 40-talet. Under 1990-talet kom de globala och tekniska förändringarna, som 

man ansåg vara samhällsekonomiskt nödvändiga. Personalnedskärningar gjordes, kompetenskraven 

förändrades och tidspressen ökade. Man började under samma tid uppmärksamma den 

överansträngning detta ledde till på allvar. Tempot i arbetet ökade, högpresterande entreprenörer 

"gick in i väggen" allt eftersom den fysiska och psykiska påfrestningen i arbetslivet ökade. (Allvin 

m.fl, 2011). Orsaken till denna stora förändring var att effektivisera organisationerna och få ökad 

vinst eftersom personalkostnaderna minskade. Man ville effektivisera och växa. Samhället var 

inriktat på, kort och konsist, att de anställda skulle jobba hårdare och längre. I samma skede 

luckrades gränserna mellan arbete och privatlivet upp (Abrahamsson m.fl., 2003). 

 

1.2. Arbetslivsinriktad rehabilitering 

 

Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är i första hand en arbetsgivares ansvar och i andra hand 

Försäkringskassans ansvar (Günzel & Zanderin, 2010). Syftet är att den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen ska minska sjukfrånvaron, förtidspensioneringar och utanförskap i arbetslivet. 

Tanken är ju också att de på lika villkor som andra ska ha chansen att få ha tillgång till ett arbete 

och därigenom en egen försörjning (Sjöberg, 2002). 

 

Målgruppen för arbetslivsinriktad rehabilitering är personer som står långt från arbetsmarknaden 

och behöver förbereda sig för att kunna delta i Arbetsförmedlingens tjänster. Det kan bl.a. handla 

om personer som ingår i rehabiliteringssamarbetet mellan Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen, eller personer som ingår i arbetslivsintroduktionen. Framför allt handlar det 

om de personer som har en nedsatt arbetsförmåga på grund av ohälsa eller funktionsnedsättning 

(Arbetsförmedlingens återrapportering, 2012). Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen riktar sig 

inte mot förtidspensionerade eller mot de personer som aldrig varit ute på arbetsmarknaden 

(Sjöberg, 2002). 

 

1.3. Kompletterande aktörer 

 

Arbetsförmedlingen använder sig idag av kompletterande aktörer inom olika tjänster för att kunna 

få en så effektiv matchning som möjligt och uppnå ett minskat utanförskap i samhället. Dessa 

verksamheter kompletterar Arbetsförmedlingen med eget strukturerade verksamheter med 

skräddarsydda lösningar för individen (Arbetsförmedlingens återrapportering, 2012). 

Kompletterande aktörer är samlingsnamnet för de privata företag som bidrar med en 

kompletterande arbetsförmedlingstjänst till Arbetsförmedlingen. Tanken med dessa är att öka 
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valfriheten, bredda utbudet och ge en ökad service till de arbetssökande (IFAU, rapport 2010:15). 

Under 2011 och de första tre månaderna av 2012 hade 152 000 arbetssökande fått någon typ av 

kompletterande arbetsförmedlingstjänst från sammanlagt 985 aktörer. Arbetsförmedlingen betalade 

under samma period ut ca 1,5 miljarder kronor i ersättning till de kompletterande aktörerna. Man 

kan konstatera att de kompletterande arbetsförmedlingstjänsterna idag är en naturlig del av 

Arbetsförmedlingens utbud och att deltagare över hela landet erbjudits denna hjälp 

(Arbetsförmedlingens återrapportering, 2012). 

 

När man undersökt skillnaderna mellan de som befinner sig hos en kompletterande aktör i 

jämförelse med Arbetsförmedlingens tjänster har man inte kunna se några betydande skillnader. 

Dock har man inte kunnat se skillnaderna i de känslomässiga upplevelserna i den statistiska 

analysen. Man menar att de känslomässiga värdena kan vara det som styr deltagarnas val av insats, 

d.v.s. inställning, engagemang, motivation (Arbetsförmedlingens återrapportering, 2012). Det är 

alltid Arbetsförmedlingens ansvar att deltagarna får det stöd de behöver, oavsett varifrån det 

levereras. Detta innebär i sin tur att det är Arbetsförmedlingens ansvar att definiera vilka insatser 

som bör ingå, ställa krav, genomföra upphandlingar och kvalitetssäkra tjänsten som de 

kompletterande aktörerna levererar (Arbetsförmedlingens återrapportering, 2012). 

 

1.4. Kritiken mot Arbetsförmedlingens kompletterande aktörer 

 

Den senaste tiden har det riktats mycket kritik mot de kompletterande aktörerna. De 11 april 2013 

berättade SVT att Arbetsförmedlingen stoppat flödet av arbetssökande för den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen till Personalstrategerna, en konkurrent till Work For You. Arbetsförmedlingen 

genomför i skrivande stund en stor revision av de kompletterande aktörerna. Det har bl.a. 

framkommit att det funnits felaktigheter eller fusk vid beräkning av personal (SVT, 2013)
1
. Den 16 

april 2013 riktades skarp kritik mot Work For You i Karlstad. Det visade sig att man var 

underbemannade även där. Man påtalade från Arbetsförmedlingens håll att avtalet inte följdes. 

Work For You svarade då genom att rekrytera. Kritiken riktades då mot den s.k. Jobbklubben (SVT, 

2013)
2
.  

 

Kompletterande aktörer är ofta väldigt beroende av Arbetsförmedlingen och de avtal och 

upphandlingar som görs dem emellan. Man har svårt att hålla personaltätheten som det ska vara 

                                                 
1
 SVT Nyheterna, 11 april 2013. 

 
2
 SVT Nyheterna Värmlandsnytt, 16 april 2013. 
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enligt avtal, eftersom man inte i förväg vet hur stort inflödet är för varje vecka. Kritiken har även 

riktats mot Arbetsförmedlingens bristande kontroll över just de kompletterande aktörerna och 

insatserna däri. Man har nämnt att det i den aktiverande och motiverande insatsen förekommer 

aktiviteter som fotbad, virkning m.m, vilket ligger långt utanför den upphandlade 

rehabiliteringstjänsten. Angeles Bermudez-Svankvist, generaldirektör för Arbetsförmedlingen, 

berättar i en intervju med SVT den 11 april 2013 att det är svårt för Arbetsförmedlingen att 

kontrollera de aktiviteter som utförs, för företagen reglerar sig efter avtalen som finns. 
3
 

 

1.5. Work For You 

 

Work For You är en kompletterande aktör som bidrar med arbetsförmedlingstjänster till 

Arbetsförmedlingen. Det är ett värderingsstyrt företag som utgår från att alla människor har en 

inneboende potential. Work For You arbetar utefter ett syfte att stärka människornas förmåga att 

påverka sin egen situation. Man vill inom företaget få deltagarna att känna sig mer kapabla och 

positiva. Målet med all aktivitet på Work For You är att det i förlängningen ska leda till ett arbete. 

Man anser att alla personer har outnyttjade resurser (www.workforyou.se). Work For You startade år 

2005 och var år 2008 en av de första fristående arbetsförmedlingarna i landet. Man har över 200 

medarbetare på över 50 kontor över hela Sverige och jobbar med olika typer av tjänster, på olika 

orter (www.workforyou.se). 

 

På Work For You i Helsingborg jobbar idag sex rehabiliteringskonsulter med olika utbildningar och 

erfarenheter. Här finns kompetens både från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och vården. 

Bland de anställda finns yrkeskompetens inom sjukgymnastik, behandling av missbruk och i 

handläggningsfrågor hos olika myndigheter. Kontoret i Helsingborg startades i juni 2012 och är 

således relativt nystartat. Inskrivna deltagare i rehabiliteringstjänsten på Work For You i 

Helsingborg uppgår idag till strax över 100 personer. Samtliga deltagare har individuellt utformade 

scheman som skett tillsammans med Arbetsförmedlingens handläggare, utefter deras eget behov. 

 

1.6. Rehabiliteringstjänsten för arbetslivsinriktad rehabilitering 

 

De kompletterande tjänster som finns upphandlade inom rehabilitering idag är ”aktiviteter inom 

arbetslivsinriktad rehabilitering” (REHAB) och ”sysselsättningsplatser med rehabiliterande inslag 

för personer med psykisk funktionsnedsättning” (RESA). Jag har valt att fokusera på det 

                                                 
3
 SVT Nyheterna, 11 april 2013. 
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förstnämnda, dvs. aktiviteter inom arbetslivsinriktad rehabilitering, och kommer därför inte gå in på 

den andra tjänsten, eftersom den skiljer sig så pass mycket från den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen. Emellertid är skillnaden mellan dessa båda tjänster att den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen är inriktad på att bedöma en arbetsförmåga och hitta optimala arbetsuppgifter för 

deltagaren. Vad gäller sysselsättningsplatser med rehabiliterande inslag för personer med psykisk 

funktionsnedsättning, handlar det i första hand om att deltagaren ska komma ut i en sysselsättning, 

inte ett arbete, för att få erfarenhet, få struktur på vardagen och rutiner i livet (Arbetsförmedlingens 

återrapportering, 2012). Man har vid upphandlingen av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen 

bestämt att ha sex olika insatser (Arbetsförmedlingens återrapportering, 2012). De ser ut enligt 

följande:  

 

 Aktiverande och motiverande insatser 

 Bearbetande/terapeutiska insatser 

 Fysisk träning och ergonomi för personer med begränsningar i rörelseapparaten 

 Datorträning 

 Friskvårdsaktiviteter 

 Arbetsplatsförlagda insatser; rehabiliteringsplatser hos företag och föreningar, 

arbetsprövning och arbetspraktik i vägledande syfte. 

 

På Work For You i Helsingborg används en del insatser mer regelbundet än andra. En del insatser 

har aldrig avropats i Helsingborg, t.e.x. fysisk träning och ergonomi för personer med begränsningar 

i rörelseapparaten. Det vanliga förloppet i Helsingborg brukar vara att man börjar med en 

introduktion på fyra veckor, för att sedan oftast övergå i den aktiverande och motiverande insatsen i 

det antal veckor man anser vara lämpligt, för att sedan kunna påbörja en arbetsträning utifrån 

deltagarens egen takt och önskemål. Man anpassar planeringen enligt deltagaren och vad som kan 

tänkas bli bäst för denna. 

 

 

2. Syfte 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur deltagarna i rehabiliteringstjänsten på Work For You i 

Helsingborg upplevt den insats de erhållit. Ett annat syfte var att utröna huruvida 

rehabiliteringstjänsten haft någon inverkan på deltagarnas möjligheter att återgå till 

arbetsmarknaden. 
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2.1. Frågeställningar 

 

Hur upplever deltagaren tiden på Work For You?  

Vad upplever deltagaren varit det som hjälpt honom/henne mest under tiden på Work For 

You? 

Har deltagaren kommit ut i arbetsträning? På vilket sätt upplever deltagaren att arbete är 

anpassat för just denne?  

Upplever deltagaren att tiden på Work For You hjälpt individen vidare?  

 

3. Metod 

 

Denna studie utgår från en kvalitativ metod med en induktiv ansats. Orsaken till att denna metod 

valdes var för att jag ville studera de upplevelser och erfarenheter deltagarna hade av insatsen som 

utgörs av rehabiliteringstjänsten på Work For You. Syftet med den kvalitativa ansatsen är att 

fokusera på individernas upplevelse och tolkningar. Den induktiva ansatsen faller sig naturlig på så 

sätt att jag inte har några prövbara hypoteser, utan studien har analyserats genom de svar jag fått på 

frågorna under intervjutillfället (Kvale & Brinkmann, 2009). Jag har valt att använda mig av denna 

metod för att få en så mångfacetterad bild som möjligt av deltagarnas upplevelse av 

rehabiliteringsinsatsen.  

 

3.1. Urval och deltagare 

 

För att uppnå bästa möjliga resultat med denna studie gjordes ett noggrant urval bland de deltagare 

som varit inskrivna i rehabiliteringstjänsten på Work For You i Helsingborg. Ett inklusionskriterium 

var att deltagaren skulle ha varit inskriven i insatsen i minst tre månader. Flödet vad gäller antal 

inskrivna per vecka varierar kraftigt och jag valde därför en period där flest deltagare blivit 

inskrivna, dvs. vecka 36 år 2012. För att ta reda på under vilken period flest blivit inskrivna 

användes  Arbetsförmedlingens interna system för kompletterande aktörer.  

 

För att få en så samlad bild som möjligt, var ett annat inklusionskriterium att deltagarna skulle ha 
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olika typer av funktionshinder (Sjöberg, 2002). Ett grundläggande kriterium var att deltagaren själv 

ville delta i studien (Ejlertsson, 2005). Det visade sig efter urvalet bland de inskrivna under vecka 

36, att två av dessa deltagare var avslutade sedan en tid tillbaka. Jag valde att kontakta dessa ändå, 

eftersom de ändå har genomgått insatsen i minst tre månader och bär på samma erfarenheter som de 

som fortsättningsvis är inskrivna på Work For You. Det lades vikt i att deltagarna skulle vara av 

olika kön och i olika åldrar. Ett annat inklusionskriterium var att deltagarna kunde förstå svenska 

och uttrycka sig på ett tillfredsställande sätt. Jag exkluderade deltagare jag själv ansvarar för, för att 

deltagarna inte skulle känna att de stod i en beroendesituation till mig. Det kan upplevas att 

intervjuaren har makten under intervjun, men deltagaren har även makten att ge de svar som passar 

för tillfället. Detta kan påverka vilka svar man får (Kvale & Brinkmann, 2009). Utifrån ovanstående 

inklusionkriterium fanns det fem möjliga deltagare. En valde att avstå p.g.a. personliga 

omständigheter. En annan deltagare fick jag tyvärr inte tag på. Jag valde då att kontakta den person 

som blivit inskriven näst i tur efter de tillfrågade och den personen ville gärna delta i studien. 

 

I studien har fyra deltagare intervjuats. Dessa personer är i dagsläget inskrivna eller har varit 

inskrivna tidigare under minst tre månaders tid. Demografiska faktorer presenteras i tabell 1. 

 

Tabell 1. 

Kön Ålder Funktionsnedsättning Inskrivning i insatsen 

    

 

Kvinna 24 år Fysiskt Sep 2012 - Mars 2013 

Kvinna 33 år Fysiskt och psykiskt Sep 2012 och tills vidare 

Man 35 år Fysiskt och psykiskt Sep 2012 och tills vidare 

Man 45 år Fysiskt  Sep 2012 och tills vidare 

 

 

Deltagarna kontaktades via telefon, och de som inte hade nåtts efter några dagars försök fick ett 

mail utskickat. Det är viktigt att komma ihåg att en del av deltagarna har problematik som gör att 

det kan vara svårt för dessa att svara i telefon. Tid för intervju bokades in under två veckors tid och 

jag föreslog att intervjun skulle hållas på Work For You. En deltagare ville att vi hellre skulle hålla 

intervjun på hennes arbetsplats. Deltagarna informerades först och främst kring syftet med intervjun 

och fick även underteckna en samtyckesblankett (se bilaga 2) innan intervjuns påbörjades. Jag 

poängterade att den information jag erhöll inte på något sätt skulle föras in i deras anteckningar som 

var kopplade till Work For You. De frågor som ingick i intervjuguiden presenteras i tabell 2. 
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Tabell 2. Intervjuguide; semistrukturerade frågor. 

 

   1 Berätta vad som hänt under insatsen på Work For You och hur du upplever/upplevde detta? 

 Har insatsen varit positiv eller negativ och varför anser du detta? 

  

2 Har du kommit ut i någon sysselsättning eller upplever du att du närmat dig arbetsmarknaden på något annat sätt? 

 I sådana fall på vilket sätt? 

  

3 Upplever du att du fått hjälp på andra plan än i ett arbetslivsinriktat syfte? 

 I sådana fall, med vad och när under insatsen på Work For You har du fått denna hjälp? 

  

4 Vad anser du att insatsen gjort för dig som person? 

 Upplever/upplevde du någon skillnad för dig själv om du jämför tiden innan insatsen, med idag? 

  

5 Berätta hur du kan använda dig av tiden på Work For You i framtiden. 

 Har du lärt dig något om dig själv under tiden för insatsen? 
 

 

3.2. Datainsamling 

 

Datainsamlingen har skett i form av semistrukturerade intervjuer. Syftet var att ta reda på hur 

deltagarna upplevt rehabiliteringsinsatsen på Work For You och ta reda på ifall insatsen påverkat 

deltagarens möjligheter att återgå till arbetsmarknaden på något sätt. Intervjuerna tog mellan 30-45 

minuter med varje deltagare, hela intervjun spelades in via en enkel inspelningsapplikation. 

Materialet har efter intervjuerna renskrivits, samt analyserats. Utskriften för intervjuerna varierade 

lite i tid, men de flesta tog mellan 3-4 timmar att renskriva. Några personer pratade mer, medan 

några fattade sig kort och konsist, vilket även självklart märktes vid utskriften av intervjuerna. 

Transkriberingen har skett enligt Kvale och Brinkmanns (2009) rekommendationer, d.v.s. att utföra 

transkriberingen väldigt ordagrannt och utförligt. Jag har vid utskriften antecknat pauser eller skratt, 

likväl försökt understryka förändrat tonläge i intervjuerna. 

 

3.3. Analys 

 

Efter intervjuerna färdigställts, lyssnades samtliga inspelningar igenom ett flertal gånger för att 

upptäcka likheter och skillnader i texterna, samt för att få en helhetssyn på materialet. Texten 

analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys som Graneheim & Lundman (2009) föreskriver. 

Texten bearbetades genom att meningsbärande enheter med liknade innehåll identifierades. Dessa 

meningsenheter kondenserades därefter och grupperades i underkategorier och kategorier som 

ramade in det centrala i textinnehållet. Analysen utmynnade i tre kategorier, vilka illustreras i 
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nedanstående tabell 3. 

 

Tabell 3. 

 

3.4. Etiska aspekter 

 

Samtycke 

Det har varit av högsta prioritet att under hela studiens gång skydda deltagarnas identitet. De är 

under sin tid på Work For You även skyddade av en annan typ av sekretess. Jag utformade en 

samtyckesblankett (se bilaga 2). I detta samtycke lyftes t.ex. att de har rätt att när som helst under 

intervjuns gång avbryta sitt deltagande, samt att de deltog frivilligt. Jag undertecknade också 

samtycket och garanterade deltagarna anonymitet. Deltagarna informerades också om att deras 

intervjudeltagande inte på något sätt kan sammankopplas med den insats de är inskrivna i på Work 

For You. 

 

Anställd på företaget 

Eftersom jag själv är anställd på företaget har intervjuerna gjorts med deltagare som jag inte har 

ansvar för under min arbetstid. Detta är viktigt eftersom deltagarna inte ska känna att de står i 

beroendeställning till mig. Jag har poängterat vid intervjuerna att jag är där i form av student och 

inte som anställd och att min önskan är att de ska besvara frågorna så ärligt och rakt som möjligt, 

utan att känna någon lojalitetspress (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Underkategori Kategori

Det hände inte mycket först, men med tiden

blev det bra och jag har fått det stöd och den

hjälp jag behövt. Det har varit bra att komma ut.

I början hände inte mycket. Successivt blev det

bättre och jag har fått det stöd och den hjälp jag

behövt.

Jag har fått hjälp med allt. Jag har tränat på socialt

samspel, tagit tag i mitt eget mående och fått

ökat förstående för andra. Framför allt har jag fått 

ett bättre självförtroende och en självinsikt.

Jag har fått hjälp med allt: socialt samspel, mitt egen

hälsa, självförtroendet och självinsikten.

Att få stöd och hjälp på 

alla plan.

Att få stöd utifrån

ett helhetsperspektiv.

Jag har varit på arbetsträning och haft möjlighet

att ta det i min egen takt, både vad gäller utökning 

av tid och platsbyte.

Arbetsträningen har varit anpassad till mig vad gäller 

utökning av tid och val av plats.

Det har väl varit bra att testa sig fram.. Jag har 

fått prova på något kravfritt.

Jag har haft möjlighet att testa mig

fram kravfritt.

Att ha en arbets-

träning anpassad

utifrån deltagaren.

Att ha en 

anpassad

arbetsträning.

Jag vet hur jag fungerar och kan nu se 

varningssignalerna. Jag är mer öppen och har

bättre tillit till mig själv. Jag har lärt mig mycket

och även om det har varit kämpigt är det 

positivt i slutändan.

Jag har fått ett större självinsikt och litar på mig själv.

Jag kan se varningssignalerna. Trots motgångar har

insatsen varit positiv.

Jag vågar tro på mig själv och ser ljust på 

framtiden. Jag har blivit mer aktiv och piggare.

Jag är övertygad om att Work For You är 

orsaken till detta.

Jag har framtidstro och tro på mig själv. Jag är 

mer aktiv. Orsaken till mitt förbättrade

mående härrör till insatsen.

Nyvunna känslor av

hopp och tro på

den egna förmågan.

Att tro på den

egna förmågan.
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4. Resultat 

 

Analysen utmynnade i tre kategorier som åskådliggjorde deltagarnas upplevelser av 

rehabiliteringsinsatsen och på vilket sätt insatsen påverkat deras återgång till arbetsmarknaden. De 

tre kategorierna var att få stöd ur ett helhetsperspektiv, att få en anpassad arbetsträning och att tro på 

den egna förmågan. 

 

4.1. Att få stöd utifrån ett helhetsperspektiv 

 

De fyra deltagare som deltog i intervjuerna var eniga om att de hade fått hjälp och stöd med det som 

de förväntade sig. Insatsen har upplevts positiv och det stöd man fått har utmynnat i att deltagarna 

har orkat ta tag i sin situation, både privat och vad gäller arbete. Även fast det inte har varit helt 

tydligt med vilka mål och vad syftet varit från början, så har det under tidens gång utkristalliserats 

för deltagarna. 

 

"Det hände inte mycket först, jag kände att det inte fanns något riktigt mål. Men jag märkte att när 

jag vågade börja ställa frågor fick jag svar." 

 

När man ställs utanför arbetslivet och den sociala samvaron däri, är det lätt att man tappar hoppet 

och tron på sig själv. Samtliga deltagare har berättat att de tyckt det varit jobbigt att stå utanför 

samhället och att det har lett till att de fått ett sänkt självförtroende. 

 

Flera deltagare berättade även att de hade fått hjälp med andra saker, som ändå var relaterade till 

arbetslivet. Samtliga hade upplevt föreläsningarna och gruppdiskussionerna positivt p.g.a. att de 

hade fått vara tillsammans med andra människor och träna just på sociala samspelet.  

 

"Jag klarade inte samlingar eller grupper. Det var små saker som fått mig att ta steget att våga 

vara med i diskussioner och samtal med andra. Det var en bra social träning inför 

arbetsträningen." 

 

  En deltagare poängterade vikten i att lära sig hålla tiderna, annars drabbades de andra i gruppen. 

 

"Jag har blivit mer social och mer punktlig. Nu kan jag ju hålla tider." 

 

Tre deltagare berättar att insatsen varit en vändpunkt för dem. Två av dessa vidhåller att orsaken till 
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deras framgång har varit just insatsen och den hjälp de där fått. En av deltagarna uttrycker det enligt 

följande: 

 

"Det är som att vända på en en-krona. Jag har fått hjälp på alla plan." 

 

Deltagarna beskrev också hur man fått ”verktyg” som man lärt sig använda, för att kunna behålla 

stabiliteten i sitt välmående. Deltagarna upplevde också att de lärde sig se möjligheter, och 

samtidigt har man erhållit kunskap om vilka rättigheter och skyldigheter man har i samhället: 

 

"Jag har fått lära mig att det alltid finns någon som hjälper en, även fast det kan ta tid. Man måste 

vara tålmodig. För mig var lösningen Work For You." 

 

En annan deltagare berättar att han under tiden för insatsen känt sig beroende av Work For You, på 

ett positivt sätt. Han har behövt den hjälp och det stöd som funnits att tillgå för klara av att återgå 

till arbetsmarknaden. En annan deltagare säger att hon själv gjort mestadels av jobbet, men att hon 

gjort det med hjälp från Work For You. Två stycken av deltagarna har poängterat det egenansvar 

man har för sin egen situation. De har beskrivit att man bör vara beredd på att göra uppoffringar när 

man ser drömmar gå i kras, om man vill ha något som faktiskt fungerar utifrån den man är. Man har 

fått hjälp att acceptera situationen som den är med hjälp av innehållet i rehabiliteringstjänsten. 

 

4.2. Att få anpassad arbetsträning 

 

Något samtliga deltagare beskrivit upplevelser kring, är att det skett en stor förändring i samband 

med att man gick ut i en arbetsträning. Samtliga deltagare har arbetstränat på åtminstone en extern 

arbetsplats. Alla har tyckt att arbetsträningen varit positiv och att det är den i sig, som gjort att man 

närmat sig arbetsmarknaden. Två deltagare har fått erbjudanden om anställning under resans gång. 

En av dem är för tillfället anställd med anställningsstöd från Arbetsförmedlingen. Deltagarna säger 

att de haft möjlighet att se och uppskatta vilka arbetsuppgifter som funkar optimalt och vad man bör 

undvika. De upplever att de har fått utsätta sig för svårigheter som de inte ville erkänna att de hade 

och konstaterat, och accepterat, att de har de begränsningar de har. Samtliga deltagare har upplevt 

arbetsträningen som den viktigaste biten under insatsen på Work For You. 

 

"Det är kollegorna på min arbetsträningsplats, som lyft mig, som inte särbehandlat mig." 

 

"Det har varit positivt att få prova sig fram utan krav, även fast jag inte kände att jag stod så långt 
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från arbetsmarknaden innan heller." 

 

"Arbetsträningen gjorde mig redo för det jobb jag har idag." 

 

Arbetsträningen har enligt studien varit det stora avgörande steget under insatsen, enligt deltagarna. 

De har haft möjlighet att prova på arbetsträningen utan krav och arbetsträningsplatsen har alltid 

varit individuellt anpassad. Deltagarna har inte haft någon tidspress på sig, vilket samtliga uttrycker 

varit värdefullt. De har kunnat börja arbetsträningen på det antal timmar som känts bra utifrån dem 

själva. Utökningen av tiden på arbetsträningen har skett successivt, och även här har deltagarna haft 

möjlighet att styra själva. De uppger även att de haft möjlighet att byta plats om de upplevt att det 

inte fungerar så bra, av olika orsaker.  

 

”Det första stället jag var på var inte så bra, det kändes inte så verkligt... Det blev bättre när vi 

bytte plats.” 

 

Arbetsträningsplatserna har letats fram utifrån deltagarnas intresseområde. Samtliga av deltagarna 

har upplevt arbetsträningen positiv och utvecklande. En av deltagarna nämner även hur 

arbetsträningen hjälpt honom i privatlivet: 

 

"Jag har blivit mer aktiv överlag, även på fritiden. Jag har helt enkelt piggnat till lite." 

 

4.3. Att tro på den egna förmågan 

 

Alla har sett rehabiliteringsinsatsen som en vändpunkt och ett delmål. Samtliga deltagare har 

upplevt att de fått ett ökat självförtroende. Två av deltagarna trodde att detta beror på att man hittat 

en arbetsplats och arbetsuppgifter där man kan fungera bra, två tror att det är hela insatsen i sig, 

även gruppaktiviteterna och den sociala träningen. I de sociala sammanhangen har tre av de 

intervjuade deltagarna upplevt att de växt på något sätt. De pratar om att ha vågat öppna sig, lärt sig 

se varningssignalerna och ta hjälp av hur andra hanterat samma situationer man själv ställs inför. 

Deltagarna beskriver på många olika sätt varför de känner sig starkare och att de fått bättre 

självförtroende: 

 

”Jag har fått tilldelat mig en massa verktyg, men ingen har berättat hur jag ska använda dom. Det 

är något jag lärt mig här och som jag tränar på varje dag.” 
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”Jag är inte lika sluten mer, jag har vågat öppna mig själv.” 

 

Deltagarna uppger att de har lärt sig att inte skynda, utan har insett vikten av att ta processen i den 

takt det går. De säger sig ha kunnat acceptera att de har sämre dagar, eller veckor, men ändå kunnat 

återvända efter tunga perioder. Man har litat till förloppet och fått lära sig att ha tålamod.  

 

De intervjuade deltagarna beskriver upplevelser hur de förvånats över hur mycket de faktiskt kan. 

De har vågat ta steget ut, vilket inneburit att deras självförtroende växt, men även att de fått en bra 

självinsikt i sin situation. De har lärt sig vad som fungerar bra eller inte alls, vilka situationer de bör 

undvika eller utsätta sig för. Den ökade självinsikten har gjort att flera av deltagarna upplever en 

framtidstro och en tro på sig själv. Två av deltagarna berättar om hur de ser skillnad mellan de som 

varit och det som gäller nu. De pratar om ett nytt och ett gammalt jag.  

 

”Jag är ju en helt ny människa. Eller inte ny… jag är mig själv, men en ny jag.” 

 

5. Resultatdiskussion 

 

I nedanstående avsnitt redogörs för resultaten som analysen utmynnat i. De kategorier som analysen 

utmynnade i presenteras och diskuteras i nedanstående resultatdiskussion. 

  

5.1. Stödets betydelse 

 

Samtliga deltagare beskriver under intervjun att de fått den hjälp de förväntat sig att få. Två av 

deltagarna har även berättat att de fått hjälp med saker som inte varit i första hand i ett 

arbetslivsinriktat syfte, men som sedan hjälpt dem när de kommit ut i en arbetsträning. På vilket sätt 

har rehabiliteringsinsatsen på Work For You bidragit till detta? 

 

För att kunna förstå en annan människas situation krävs empati. Det krävs att man ger deltagarna tid 

och lyssnar aktivt (Holm & Jansson, 2001). Människan mår bra av att ha relationer och befinna sig 

en social samvaro, i olika sociala miljöer. Man har kunnat konstatera att människor som upplever att 

de har socialt stöd, känner tillit och delaktighet kan upprätthålla en bättre hälsa (Söderberg, 2009). 

Genom att delta i de aktiviteter som finns på Work For You kan man redan innan en arbetsträning 

förbereda sig på det sociala samspelet och bryta isolering och ensamhet.  
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Det sociala stödet innebär att en person upplever att någon bryr sig om honom/henne. Relationer 

som ofta upplevs som ett stöd är ofta ömsesidiga och fyllda med värme. Den sociala miljön med 

goda relationer är viktig att ha när man ställs inför förändringar. Behovet av stöd ökar när man 

möter nya utmaningar (Söderberg, 2009). 

 

Det ena föder det andra 

 

En av de intervjuade har berättat att hon tagit tag i sitt mående på flera plan, t.ex. har hon nu återfått 

kraften till att städa sitt hem, ta tag i sitt psykiska mående och sin övervikt. Hon har i praktiken sett 

att det ena föder det andra. Hon upplever att hon fått självkänsla och en tillit till sin egen förmåga, 

vilket gör att hon har orkat ta tag i olika saker runt omkring henne. För henne var detta en obalans 

som påverkade även hennes arbetsliv och rehabilitering. Hon säger själv att det är insatsen som 

gjort att hon klarat av att ta dessa steg. Man har konstaterat att obalans mellan privatlivet och 

arbetslivet skapar konflikter för människor (Allvin m.fl., 2011). Detta är en stor orsak till den stress 

och ohälsa som många människor upplever och som också hindrar dem från att orka med sitt 

arbetsliv. Eftersom privatlivet kan påverka arbetslivet, kan arbetslivet göra detsamma på privatlivet. 

En balans i arbetslivet skapar en balans även på andra områden. Detta kan därför i sig utgöra en 

buffert mot ohälsa. Människor upplever konflikter och balans på olika sätt och det handlar 

framförallt om vilket förhållningssätt man har till arbetslivet. (Allvin m.fl., 2011). 

 

Att lära sig se utanför de egna ramarna 

 

En av de intervjuade berättade om sin resa från att ha varit egenföretagare inom byggbranschen till 

att nu fått ett fysiskt funktionshinder som hindrar honom från att arbeta med sådana arbetsuppgifter. 

Han berättade att hans resa varit lika mycket mental, som fysiskt påfrestande, och att det har varit 

svårt att acceptera situationen. Att ställas inför nya situationer i livet kan göra oss människor 

frustrerade (Rollnick, Miller & Butler, 2009). Han har haft svårt att acceptera läkarnas utlåtande och 

rekommendationer och säger själv att stödet han erhållit via rehabiliteringstjänsten varit bidragande 

till att han vågat och orkat acceptera sin nuvarande situation. Ofta är den psykiska omställningen 

minst lika stor som den fysiska. Man har en identitet i sitt yrke och sin arbetsplats, vilket gör att det 

blir mentalt påfrestande att inte kunna fortsätta. Man behöver se andra möjligheter och försöka hitta 

något nytt arbete där man kan använda den kunskap man har, men samtidigt inte utsätta sig för det 

man inte klarar av. Förändringar väcker en rädsla hos oss människor, det är en helt naturlig reaktion. 

Många vill att samhället ska ändra sig utefter dem, men man bör också själv försöka anpassa sin 

situation till samhället (Ehdin, 2008). 
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5.2. Vikten av att anpassa en arbetsträning 

 

Eftersom dagens arbete blir mer och mer flexibelt (Allvin m.fl., 2011) är det av största vikt att de 

personer som behöver någon typ av anpassat arbete får detta. Tanken med flexibilitet som eftersöks 

i arbetslivet mer och mer är att verksamheterna och organisationerna ska kunna anpassa sig till 

omvärldens krav. Här ingår också att arbetslivet måste anpassa sig efter de som inte har fullt ut 

arbetsförmåga, för att alla ska ha samma chans (Allvin m.fl., 2011). 

 

Människor mår bra av att känna sig friska, men alla måste få chansen att arbeta efter egen fysisk 

förmåga. Man behöver få bekräftelse och uppmärksamhet oavsett arbetsförmåga och kapacitet, man 

behöver även se att det man gör är meningsfullt. En av deltagarna berättar att det kändes bra att 

ingen särbehandlar henne på arbetsplatsen. Hon fyllde en funktion och fick beröm för det hon gör. 

 

Ingen mår bra av att jobba under press och inte kunna utföra sina arbetsuppgifter så bra som möjligt  

(Abrahamsson m. fl., 2003). Ur ett rehabiliteringsmedicinskt perspektiv behöver man mäta en 

persons funktion mot ett visst arbete. Om kroppsfunktionerna inte fungerar som de bör mot ett 

sådant arbete anses arbetsförmågan nedsatt (Vahlne Westerhäll m.fl., 2009). Detta är en av 

orsakerna till varför det är så viktigt att försöka hitta ett så välanpassat arbete som möjligt, för att 

kunna ge en så rättvis bild som möjligt. Samtidigt är det självklart viktigt för deltagarna att känna 

att de mår bra och har en meningsfull tillvaro på sin arbetsträning. Att känna arbetsglädje ska för 

samtliga personer vara en rättighet (Abrahamsson m.fl, 2003). 

 

5.3. Att tro på sin egen förmåga och acceptera sin situation 

 

Att acceptera sin situation 

 

Ett grundläggande kriterium för att kunna genomgå en värdefull rehabiliteringsprocess är först och 

främst att nå självinsikt och kunna acceptera sin situation. Forskning har visat att resultatet av en 

behandling eller rehabilitering förbättras när personen är aktiv och visar eget intresse för sin process 

(Rollnick, Miller & Butler, 2009). Dock är inte motivation i sig någon garanti för att rehabilitering 

ska bli bra (Hultgren, 2008). För att kunna vara aktiv och finna motivation, bör man också ha 

accepterat situationen man befinner sig i. Genom att hitta arbetsuppgifter, arbetsplatser eller 

sysselsättning där man kan fungera och anpassa det arbete som finns, har man lättare att se på sin 

situation och sitt funktionshinder som något som begränsar men som samtidigt inte hindrar. 
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Acceptans handlar om att godta sin situation utan försök till förändring eller protest. Personer som 

ställs inför en främmande situation kan känna sig förvirrade, arga och bli passiva av de situationer 

de befinner sig i (Rollnick, Miller & Butler, 2009). För att kunna komma så långt att man accepterar 

sitt funktionshinder och försöker leva med detta krävs ofta ett bevis på att man inte kan leva, eller 

arbeta, som man tidigare gjort. För många kan det vara ett första möte med arbetslivet efter att man 

fått sitt funktionshinder fastställt, som gör att man lär sig acceptera sin situation. 

 

Empowerment – stöd eller beroende? 

 

Empowerment innebär att gå från beroende till oberoende. Det handlar om att socialt utsatta 

människor ska återfå förmågan att styra över sina egna liv och påverka sitt liv i den riktning de 

önskar. Personer med olika typer av funktionshinder lever ofta i ett beroende till sin omgivning. 

Detta leder ofta till att de funktionshindrade får en dålig självbild och ser sig själv som offer för 

omhändertagande. Att vara utlämnad och beroende präglar de funktionshindrades självbild, men 

påverkar även omgivningens syn på funktionshindrade (Sjöberg, 2002). 

 

Några av de deltagande har påtalat att de fått ökad självkänsla och självförtroende. Man har även 

pratat om en förvärvad självinsikt. Precis som ett arbete, kan en första kontakt med arbetslivet 

genom en arbetsträning, ge personen självkänsla, självförtroende och en mening (Naidoo & Wills, 

2007).  

 

Detta hänger alltså i största grad ihop med att orka göra ett återinträde på arbetsmarknaden. En bra 

självinsikt handlar om att se orsaker till reaktioner eller möjligheter till förändringar. För personer 

med olika typer av funktionshinder är detta viktigt i ett arbetsliv. Man blir väl medveten om varför 

man känner som man gör, och vad som skapar det beteendet hos sig själv. Man lär sig att undvika 

de saker som gör att man mår sämre. På så vis skapar en bra självinsikt en mer hållbar 

arbetsförmåga i längden. Man lär sig genom att känna sig fram i arbetslivet och vartefter tiden går 

växer självinsikten. Man har konstaterat att människor klarar sig bättre i sin vardag när de kan 

använda sin egen potential och utveckla den (Vahlne Westerhäll m.fl., 2009). 

 

Deltagarna behöver känna ansvar över sin egen rehabiliteringsprocess och bli medvetna om att de 

själv styr sin situation. Empowerment handlar i grund om botten om att en person ska få mer 

kontroll över sitt liv. Det är viktigt att uppleva att man själv styr och har makten över sitt liv. Genom 

empowerment ska personerna själv kunna se sina problem och hitta lösningar. Det är viktigt att den 
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som innehar kunskap inom empowerment därför står tillbaka och låter personen i fråga hitta dessa 

lösningar. Empowerment handlar om egenmakt och det är därför viktigt att den konsult som jobbar 

med deltagaren ser till att individen själv formulerar sina lösningar. Det är viktigt att i en yrkesroll 

framhäva vikten av att deltagaren själv kan förändra sin situation (Rollnick, Miller & Butler, 2009). 

Empowerment handlar även om att få en bättre självkänsla, handlingsförmåga och kunskap (Faresjö 

& Åkerlind, 2005). Deltagarna har upplevt att de fått en ökad självkänsla och fått mer kunskap. De 

har med hjälp av insatsen kunnat utveckla empowerment. 

 

6. Metodiskussion 

 

Antalet deltagande avgjordes med hänsyn till den korta tid som fanns till förfogande. Jag 

begränsade därför studien genom att endast intervjua 4 personer. Deltagarna var tvungna att 

uppfylla samtliga urvalskriterier för att kunna delta, d.v.s. att de behövde vara i varierande ålder och 

av olika kön, ha olika typer av funktionshinder och varit inskrivna i minst tre månader på Work For 

You.   

 

Valet att använda mig av en kvalitativ metod var det mest passande eftersom jag ville ta reda på 

vilka upplevelser och erfarenheter de deltagande hade av rehabiliteringstjänsten. Jag valde att 

använda mig av semistrukturerade intervjuer eftersom jag ville att deltagarna fritt, och med egna 

ord, skulle kunna beskriva sin upplevelse av insatsen. Under arbetets gång med studien har gjorts 

regelbundna etiska överväganden för att se till att deltagaren så långt det var möjligt var 

tillförsäkrad anonymitet och ett gott bemötande. Jag har även försökt att minimera risken för att 

deltagaren skulle känna utsatthet i samband med att befinna sig i en beroendeställning till mig. 

 

6.1. Egna reflektioner 

 

Jag upplevde att några personer hade svårt att formulera sina svar och det krävdes fler underfrågor 

än vad som stod i intervjuformuläret. Jag upplevde även att själva intervjuformen inte var helt enkel 

heller för dessa deltagare, utan det hade varit bättre att ”samtala” på ett vanligt sätt. Dock hade det 

varit svårt att få besvarat frågeställningarna med en sådan metod. 

 

7. Slutdiskussion 

 

Syftet med studien var att ta reda på hur deltagarna i rehabiliteringstjänsten på Work For You i 
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Helsingborg upplevt insatsen i denna verksamhet. Jag ville även ta reda på om 

rehabiliteringstjänsten haft någon inverkan på deltagarnas möjlighet att återgå till arbetsmarknaden.  

 

Jag har kunnat konstatera att samtliga deltagare upplevt insatsen på Work For You som positiv för 

deras fortsatta rehabilitering. De som deltagit i intervjun har i stort sett uppskattat insatsen av 

samma anledningar. De har framför allt uppskattat det stöd de fått genom de olika insatserna som 

ingår i rehabiliteringstjänsten. De har även upplevt arbetsträningen som positiv och tyckt att det 

varit bra att få ta det i egen takt och ha en individuellt anpassad arbetsträning. Samtliga upplever att 

de närmat sig arbetsmarknaden på något sätt och att arbetsträningen har varit den insats som hjälpt 

dem mest. Tre av de deltagande har nämnt att de fått ett ökat självförtroende och en bättre 

självinsikt, vilket även det är grundläggande behov inför framtiden. 

 

Det är intressant att se att de som nu deltagit i studien varit i olika situationer, men ändå i det stora 

upplevt insatsen på Work For You väldigt lika. Deltagarna har olika kontaktpersoner på Work For 

You, vilket innebär att rehabiliteringstjänsten högst troligen levereras på det sätt som förväntas 

eftersom inga markanta skillnader kan påvisas mellan de fyra deltagarna. De eventuella skillnader 

som framkommit härrör troligen från hur lång sjukskrivningstid man haft, eller hur långt ifrån 

arbetsmarknaden deltagarna ansett sig stå. Det hade varit intressant att utföra en studie med större 

antal deltagare, t.ex. med samtliga inskrivna i rehabiliteringstjänsten på Work For You i 

Helsingborg, för att få ett mer varierat resultat. Det hade även varit intressant att mäta utvecklingen 

vid olika tidpunkter i insatsen för att se hur och om deltagarnas upplevelse förändras över tid i 

insatsen. Kanske hade man också kunnat se skillnader mellan att vara inskriven i aktivitet hos 

kompletterande aktör i jämförelse med Arbetsförmedlingens egna insatser. 
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Bilaga 1. Intervjuformulär 

 

Intervjuformulär 

Rehabtjänsten på Work For You i Helsingborg 

 

 

1. Berätta vad som hänt under insatsen på Work For You och hur du upplever/upplevde detta. 

Har insatsen varit positiv eller negativ och varför anser du detta? 

 

 

 

2. Har du kommit ut i någon sysselsättning eller upplever du att du närmat dig arbetsmarknaden på 

något annat sätt?  

      I sådana fall på vilket sätt?  

 

 

 

3. Upplever du att du fått hjälp på andra plan än i ett arbetslivsinriktat syfte? 

I sådana fall, med vad och när under insatsen på Work For You har du fått denna hjälp? 

 

 

 

4. Vad anser du att insatsen gör/gjort för dig som person?  

            Upplever/upplevde du någon skillnad för dig själv om du jämför tiden innan insatsen, med idag? 

 

 

 

5. Berätta hur du kan använda dig av tiden på Work For You i framtiden.  

            Har du lärt dig något om dig själv under tiden för insatsen? 
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Bilaga 2. Samtycke 

 

Samtycke inför medverkan i intervju 

 

 

 

Jag intygar härmed att jag valt att delta i studien om rehabiliteringstjänsten på Work For You i Helsingborg. 

Jag är medveten om att min medverkan är frivillig och att jag kan avbryta intervjun omedelbart om jag så 

önskar. 

 

 

 

__________________________ 

Deltagare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag intygar att deltagarens medverkan inte på något sätt kommer sammankopplas med den information som 

registreras under insatsen på Work For You. Deltagaren kommer under hela studiens gång vara anonym och 

har möjlighet att avbryta samarbetet med omedelbar verkan om denne önskar. Deltagaren är under hela tiden 

skyddad av sekretess. 

 

 

 

_________________________ 

Student 
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