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Abstrakt 

Sedan 1990-talet har det skett en tydlig ökning av antalet unga med aktivitetsersättning 

och andelen personer som beviljats det på grund av en psykiatrisk diagnos har ökat. 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilka erfarenheter och upplevelser som 

personliga handläggare på Försäkringskassan har angående den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen och möjligheterna till arbetsmarknadsetablering för unga vuxna med 

aktivitetsersättning. Studiens forskningsdesign var en fallstudie med kvalitativ 

forskningsstrategi. Forskningsmetoden var en fokusgruppsdiskussion med personliga 

handläggare på Försäkringskassan som arbetar med aktivitetsersättning. I resultatet 

framkom att målgruppens arbetslivsinriktade rehabilitering påverkades av både 

individuella och samhälleliga förhållanden. Analysen resulterade i de två kategorierna 

“Motivationens och anhörigstödets roll” och “Professionellas stöd i 

rehabiliteringsprocessen” samt ett övergripande tema “Rätt stöd och rätt insatser vid rätt 

tidpunkt”. Ur ett individperspektiv visade resultatet att motivation och anhörigstöd 

upplevdes som resurser och ur ett samhällsperspektiv hade de professionellas stöd stor 

betydelse för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. God samverkan och Supported 

Employment ansågs vara resurser och för få tidiga insatser ansågs hindra målgruppens 

möjlighet till arbetsmarknadsetablering.  

 

Nyckelord: Aktivitetsersättning, Arbetslivsinriktad rehabilitering, Funktionsnedsättning 

Unga vuxna, Supported Employment, Återhämtning 
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1 Bakgrund 

I denna uppsats studeras vilka resurser och hinder som handläggare på 

Försäkringskassan upplever har betydelse för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen för 

unga vuxna med funktionsnedsättning. Studien belyser också vilka erfarenheter 

handläggarna har angående målgruppens möjligheter till arbetsmarknadsetablering 

under tiden med aktivitetsersättning. 

 

1.1 Funktionshinderspolitiken  

Förenta nationernas generalförsamling antog 2006 konventionen om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning och Sverige undertecknade konventionen 2007. 

Funktionshinderspolitiken innebär att alla människor ska ha samma möjlighet att ta del 

av mänskliga rättigheter och vara delaktiga i samhället (SÖ, 2008). Regeringen (Prop. 

1999/2000:79) har upprättat en handlingsplan för funktionshinderspolitiken där det 

framgår att de nationella funktionshinderspolitiska målen handlar om att skapa en 

samhällsgemenskap med mångfald. Där samhällen utformas så att människor med 

funktionsnedsättningar blir fullt delaktiga i samhällslivet med jämlika levnadsvillkor.  

   I Sverige ska alla myndigheter ansvara för att själva leva upp till målen och vissa 

strategiska myndigheter som till exempel Försäkringskassan har fått ett särskilt stort 

ansvar. Försäkringskassan har som delmål att försöka öka delaktigheten för personer 

med funktionsnedsättning i arbets- och samhällslivet. Fokus ska ligga på det 

utanförskap som unga med aktivitetsersättning lever i och målet är att påtagligt öka 

deras deltagande i arbets- och samhällslivet genom att bland annat använda sig av nya 

samarbetsformer med Arbetsförmedlingen och kommunerna (Försäkringskassan, 

2013a).  

 

1.2 Försäkringskassans samordningsuppdrag 

Försäkringskassans samordningsuppdrag för unga vuxna utökades när 

aktivitetsersättningen infördes 2003. Samordningsuppdraget för personer med 

aktivitetsersättning är mycket omfattande och består av planering och samordning av 

den arbetslivsinriktade rehabiliteringen (Försäkringskassan, 2013b).  
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    I Socialförsäkrigsbalken, SFB, (SFS 2010:110, 30 kap., 8-11 §§) framgår det att 

Försäkringskassan ska utöva tillsyn över de insatser som andra aktörer står för. 

Samordningsuppdraget gäller på individ-, organisations- och samhällsnivå. På 

organisations- och samhällsnivå handlar samordningsuppdraget om att skapa 

förutsättningar för olika aktörer att samverka effektivt. Försäkringskassan ska arbeta för 

att alla rehabiliteringsaktörer vidtar de åtgärder som ingår i deras verksamhetsområde 

för att individen ska få rehabilitering (ibid.). På individnivå handlar 

samordningsansvaret om att identifiera samordningsbehov och arbeta för att individen 

får rehabiliterande och aktiverande insatser som leder till att individen kan få en 

arbetsförmåga (Riksrevisionen, 2015). 

 

1.3 Aktivitetsersättning 

I SFB (SFS 2010:110, 33 kap.) framgår det även att personer som har nedsatt 

arbetsförmåga på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller 

psykiska prestationsförmågan kan beviljas aktivitetsersättning. Arbetsförmågan måste 

vara nedsatt med minst en fjärdedel och nedsättningen måste vara varaktig under minst 

ett år. Aktivitetsersättningen är tidsbestämd vilket innebär att den som längst kan 

beviljas för tre år i sänder från juli samma år som personen fyller 19 år fram till och med 

månaden före personen fyller 30 år. Aktivitetsersättning kan beviljas på två olika 

grunder. Dels vid nedsatt arbetsförmåga och dels vid förlängd skolgång (ibid.).  

   Det har skett en tydlig ökning av antalet unga vuxna med aktivitetsersättning vid 

nedsatt arbetsförmåga sedan 1990-talet. Av dem som beviljats aktivitetsersättning vid 

nedsatt arbetsförmåga ökar andelen personer som beviljats det på grund av en 

psykiatrisk diagnos (Försäkringskassan, 2014; ISF, 2014). Exempelvis blev 84 procent 

av kvinnorna och 85 procent av männen beviljade aktivitetsersättning under 2013 på 

grund av en psykiatrisk diagnos (Försäkringskassan, 2014). De vanligaste diagnoserna 

var neuropsykiatriska tillstånd, utvecklingsstörning, neurotiska syndrom, 

förstämningssyndrom och övriga psykiatriska diagnoser (ISF, 2014). De individer som 

har aktivitetsersättning klassificeras sedan utifrån samordningsbehovet och de som står 

närmast arbetsmarknaden prioriteras vid arbetslivsinriktad rehabilitering 

(Riksrevisionen, 2015).  
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   Aktivitetsersättningens syfte är, förutom ekonomisk trygghet, att positivt påverka 

individens funktionsförmåga. Detta genom att delta i aktiviteter och olika insatser. 

Därigenom så har fler möjlighet att bli självförsörjande och även självständiga 

(Försäkringskassan, 2013b). Med insatser menas aktiviteter med stöd från 

Försäkringskassan, daglig verksamhet hos kommunen via Lagen om Stöd och Service 

till vissa funktionshindrade, LSS, och arbetslivsinriktad rehabilitering hos 

Arbetsförmedlingen (Riksrevisionen, 2015). 

   När aktivitetsersättningen är beviljad ska Försäkringskassans handläggare undersöka 

om det finns förutsättningar för individen att delta i aktiviteter och ta initiativet till 

arbetslivsinriktad rehabilitering vid behov. Om arbetslivsinriktad rehabilitering är 

aktuellt är individen skyldig att medverka. För att undersöka vilka förutsättningar som 

individen har att delta behöver handläggaren uppmärksamma olika faktorer som t.ex. 

individen hälsotillstånd, motivation och planerade åtgärder av medicinsk, social eller 

arbetslivsinriktad karaktär. Planeringen sker sedan tillsammans med individen och 

handläggaren dokumenterar allt i en plan (Försäkringskassan, 2013a).  

 

1.4 Det aktuella forskningsläget 

I Sara Hultqvists doktorsavhandling om aktivitetsersättning (2014) så beskrivs det att en 

förflyttning från målet om ekonomisk trygghet till deltagandemål inte har tillämpats i 

verkligheten. För de unga vuxna med aktivitetsersättning och handläggarna är det 

fortfarande försörjning som står i fokus. Det har även skett en målförskjutning i 

deltagandemålet, där rätt till aktivitet inte handlar om samhälleligt deltagande utan 

snarare om att vara deltagande på arbetsmarknaden. Hon menar också att kontakten 

mellan de unga och handläggarna ibland består av en icke-kontakt. Empirin visar att en 

god relation mellan handläggarna och de unga är utmärkande för de unga som fått 

försörjning via arbete. Hultqvist anser därför att det måste finnas en tillitsfull relation 

mellan dem för att intentionen med aktivitetsersättning ska få effekt. 

   Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan (2014) har nu fått i uppdrag av regeringen 

att effektutvärdera hur olika insatser av Supported Employment påverkar möjligheten 

till arbetsmarknadsetablering för unga vuxna som har aktivitetsersättning. I studien 

randomiseras deltagarna till tre insatsgrupper. Den första gruppen får endast ta del av 

det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Den andra 
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gruppen får även stöd av en SIUS konsulent via programmet Särskilt introduktions- och 

uppföljningsstöd. Den tredje gruppen får istället extra stöd av en Case Manager. 

Forskarna kommer sedan att jämföra dessa tre grupper och utvärdera utfallet till arbete. 

   Jonsson, Mittendorfer-Rutz, Kjeldgård och Alexanderson (2013) anser att det är 

betydelsefullt att följa upp den psykiska hälsan regelbundet och se om behovet av 

insatser förändras. Det är speciellt viktigt för den här målgruppen och det bör också 

finnas goda metoder för samverkan mellan de olika rehabiliteringsaktörerna.  

   Enligt Waghorn och Lloyd (2005) finns det politiska målsättningar runt om i Europa 

om att öka möjligheter till anställning för missgynnade medborgare. Trots detta råder 

det en hög nivå av arbetslöshet bland personer med psykisk funktionsnedsättning.  

   Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD (2013) har 

publicerat en rapport om hur Sverige ser på och tacklar landets utbildning, hälsa, sociala 

och arbetsmarknadspolitiska utmaningar. Där framgår att de unga vuxna står för den 

snabbaste växande åldersgruppen av de som ansöker om handikappförmåner i alla 

OECD länder. I Sverige ökar gruppen snabbare än i de flesta andra länder vilket är 

oroväckande. Sverige är ett av de få länder som har en speciell ersättning för unga 

vuxna och de anser att kraven i aktivitetsersättningen är relativt svaga. De belyser också 

en viktig orsak till ökningen, nämligen att det är allt svårare för unga svenskar att bli 

anställda och de visar på att regioner med svag arbetsmarknad har högre antal personer 

med handikappförmåner (ibid.). 

 

2 Centrala begrepp och definitioner 

2.1 Funktionsnedsättning 

I Socialstyrelsens handbok: Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning definieras 

funktionsnedsättning enligt följande:  

”Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av en sjukdom 

eller annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana 

sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara både bestående eller övergående” 

(2014, s.12). 
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2.2 Arbetsförmåga 

Synen på begreppet arbetsförmåga har breddats under senare tid och olika synsätt gör 

det svårt att få en entydig bild av begreppet. En bedömning av arbetsförmåga görs ofta 

utifrån ett biomedicinskt perspektiv där arbetsförmåga betraktas som fysiska besvär och 

nedsatt funktionsförmåga (Ekberg, Eklund & Hensing, 2015).  Ekberg (2014) anser att 

arbetsförmåga påverkas av många olika faktorer som inte ingår i den 

försäkringsmässiga bedömningen. Flera forskare har också funnit stöd för den 

biopsykosociala modellen som innebär att individens fysiska, psykologiska och sociala 

förutsättningar integreras (ibid.). Ett annat synsätt bygger på det ekologiska 

perspektivet. Där framhålls omgivningsfaktorernas betydelse och individens samspel 

med välfärdsaktörerna och arbetsgivarna (Ekberg et al., 2015). De flesta 

rehabiliteringsåtgärder sker idag utifrån det biomedicinska perspektivet fast 

forskningsresultaten visar att arbetsförmåga handlar om ett dynamiskt samspel mellan 

personen och de omgivande förhållandena på olika nivåer. En persons arbetsförmåga 

påverkas av både individuella, organisatoriska och samhälleliga förhållanden. De olika 

förhållandena påverkar personen olika mycket under de olika faserna i 

rehabiliteringsprocessen (Ekberg, 2014). Utvecklingen av de olika definitionerna på 

begreppet har gått mot ett komplext synsätt som innebär att personens arbetsförmåga 

innefattas av personens hälsotillstånd, resurser samt omgivningsfaktorer och 

samhällsresurser. Detta innebär att arbetsförmågan kan förändras över tid om resurserna 

och hälsotillståndet förändras (Ekberg et al., 2015). 

 

2.3 Arbetslivsinriktad rehabilitering 

Arbetslivsinriktad rehabilitering bör i sin definition innefatta alla möjliga sjukdomar 

och funktionsnedsättningar samt alla slags interventioner och tillvägagångssätt som är 

relevanta för individens deltagande i arbetslivet. Det finns en stor del unga som aldrig 

har inträtt på arbetsmarknaden men som ändå har stor nytta av arbetslivsinriktad 

rehabilitering (Escorpizo et al., 2011). Hansson och Bejerholm (2014) beskriver att idag 

utgörs de traditionella insatserna i rehabiliteringskedjan av kommunen, sjukvården, 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. De traditionella insatserna innebär att 

personerna behöver bli bättre eller ges möjligheter att först träna upp sina färdigheter 

innan ett reguljärt arbete är aktuellt. Rehabiliteringen blir på så vis väldigt långdragen 

och ofta misslyckad eftersom det måste ske en ny bedömning vid varje misslyckande 
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(ibid.). Escorpizo et al. (2011) anser att den arbetslivsinriktade rehabiliteringen bör utgå 

ifrån individens behov och bestå av en utvärdering som identifierar problem och 

relevanta faktorer. Därefter föreslås lämpliga förändringar för att individen ska bli 

anställningsbar eller få en anställning. Hansson och Bejerholm (2014) lyfter fram ett 

nytt synsätt som utgår från ett återhämtningsperspektiv där den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen ses utifrån personens motivation och förmåga att arbeta. Det handlar 

mycket om att tidigt få stöd i att nå, få och behålla ett arbete.  Hansson och Bejerholm 

ser modellen Supported Employment som den främsta insatsen för detta synsätt.  

 

2.4 Supported Employment 

Supported Employment har utvecklats i USA och Kanada som ett resultat av att 

handikapporganisationer, myndigheter, arbetsgivare och fackföreningar framhöll vikten 

av att personer med olika funktionsnedsättningar ska integreras i arbetslivet. Supported 

Employment grundades på övertygelsen om att personer med svåra 

funktionsnedsättningar kan bidra till samhället. Ursprungligen var det framförallt 

personer med utvecklingsstörning som fick stöd genom Supported Employment. Sedan 

utvecklades insatsen att även omfatta rehabilitering av personer med andra varianter av 

psykisk funktionsnedsättning. Grundtanken vid Supported Employment är att 

arbetsträning inte bör förekomma utan att personen ska börja arbeta direkt med ett 

naturligt stöd (Antonson, 2003). 

 

2.4.1 SIUS 

Antonsson (2003) beskriver att särskilt introduktions- och uppföljningsstöd för 

funktionshindrade i arbetslivet, SIUS, är en reguljär arbetsmarknadspolitisk åtgärd på 

Arbetsförmedlingen sedan 1998. SIUS-insatserna bygger på Supported Employment 

och har anpassats till våra svenska förhållanden. Målet med åtgärden är att öka 

möjligheten för personer med svåra funktionsnedsättningar att klara ett arbete på den 

reguljära arbetsmarknaden (ibid.). Åtgärden är tidsbegränsad och innebär att personerna 

får en särskild stödperson som kallas SIUS-konsulent under sin arbetspraktik eller vid 

inledningsskedet av en anställning (Lindqvist, 2012). 
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2.4.2 Case Management 

Inom rehabiliteringsområdet finns det beskrivet av Vahlne Westerhäll, Bergroth och 

Ekholm (2009) ett sedan många år ett etablerat arbetssätt som kallas för Case 

Management. Metoden växte fram under 1970-talet i USA då den utvecklades för att 

underlätta integreringen av personer med allvarliga psykiska störningar i samhället. 

Eftersom de tvingades flytta från de stora psykiatriska institutionerna. Grundtanken med 

metoden var att personer med allvarliga psykiska funktionsnedsättningar skulle få bättre 

livskvalité och ett minskat vårdbehov, om de fick hjälp av en person som tog 

huvudansvaret för att de skulle få den vård de behövde. En Case Manager ska effektivt 

samordna, integrera och fördela samhällets resurser samt planera, utreda och värdera de 

aktuella vårdgivarna (ibid.).  

 

3 Teoretisk referensram 

3.1 Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa 

Rehabilitering har nästan alltid ett biopsykosocialt perspektiv, eftersom ett ingripande i 

de fysiska, psykiska samt sociala dimensionerna oftast sker parallellt (Mullins, Chaney 

& Frank, 1996). International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF 

är baserad på den biopsykosociala-modellen (WHO, 2002). Detta holistiska synsätt är 

något som ofta används vid samverkan mellan olika myndigheter (Germundsson, 

Hillborg & Danermark, 2011). ICF är en internationell modell och klassificeringssystem 

som antogs av Världshälsoorganisationen, WHO, år 2001 (Escorpizo et al., 2011). 

Modellen används för att beskriva och förstå de olika komponenterna i funktionen hos 

en persons hälsotillstånd (Escorpizo et al., 2011; WHO, 2002).  I ICF delas funktionen 

hos en person in i kroppsstruktur och funktion, aktiviteter samt deltagande (Arvidsson, 

Granlund & Thyberg, 2015; Johnston & Dixon 2014; WHO, 2002).  

    ICF beskrivs även som en tankemodell och där används även begreppen personliga- 

och omgivningsfaktorer. Personliga faktorer rör faktorer i individens bakgrund och 

erfarenheter så som exempelvis kön, ålder, livsstil och uppfostran. Omgivningsfaktorer 

innefattar både underlättande, hindrande och frånvarande faktorer. Det som då blir 

centralt är individens aktiviteter och delaktighet, där oförmågan att delta kan förklaras 

av såväl omgivningen som individens personliga faktorer (Pless & Granlund, 2011; 

WHO, 2002). Modellen anger ett perspektivskifte där individen ses som en 
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samhällsmedborgare i första hand. Vilket innebär att alla människor har rättigheter och 

skyldigheter samt rätt att leva ett liv som andra (Pless & Granlund, 2011). 

 

3.2 Återhämtning 

Det finns vetenskapligt stöd för att individer med psykisk ohälsa kan återhämta sig och 

bli delaktiga i samhället. Många forskare är eniga om att det finns en relation mellan 

rehabilitering och återhämtning (Rosenberg & Schön, 2014). Borg (2007) beskriver 

återhämtning som ett sätt att hantera det mesta i livet, att ta tillbaka kontrollen och gå 

vidare i livet. Det handlar främst om att lära sig att leva med sina begränsningar och 

finna nya sätt att överkomma hinder. Topor (2001) anser att återhämtning även kan 

innebära att skapa en helt ny självbild. Borg (2007) beskriver individens 

återhämtningsprocess som aktiv och social där både individen, dess omgivning och 

relationen mellan dessa ingår. 

   Betydelsefulla faktorer för en återhämtningsprocess är psykosociala insatser och 

medicinsk behandling. Det finns återhämtningsbefrämjande faktorer på individ- och 

verksamhetsnivå. Återhämtning är en individuell icke-linjär process som består av olika 

faser (Rosenberg & Schön, 2014). I doktorsavhandlingen av Schön (2009) hävdar hon 

att det finns fyra grundpelare i den individuella återhämtningsprocessen. Genom hennes 

analys av tidigare forskning framkommer att den första grundpelaren handlar om att 

individen ändrar uppfattning om sig själv och sin ohälsa. Den andra grundpelaren 

innebär att individen har behov av stöd från omgivningen. Den tredje grundpelaren 

består av att individen ska lära sig att hantera sina symtom. Den fjärde grundpelaren 

innefattar att vara delaktig i en meningsfull aktivitet och få fler relationer (ibid.). Ur ett 

återhämtningsperspektiv är det viktigt att förstå att även om den psykiska ohälsan är 

förödande för individen så är de sociala konsekvenserna mer hindrade (Borg, 2007).  

Processen bör därför understödjas på organisationsnivå eftersom samhället har en stor 

betydelse för en individs återhämtningsprocess. Återhämtningsperspektivet är idag en 

drivkraft för verksamhetsutveckling i många länder och nya prioriteringar väntas leda 

till insatser som ska stödja individens självbestämmande och delaktighet i samhällslivet 

(Rosenberg & Schön, 2014). 
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3.3 Social-ekologisk modell  

Stokols, Perez Lejano och Hipp (2013) beskriver att den social-ekologiska modellen 

utgår ifrån systemteori. Modellen betonar att människor påverkas av den 

multidimensionella strukturen som är mänskliga miljöer och består av fysiska samt 

sociala delar. Mänskliga miljöer har naturliga och konstruerade egenskaper samt 

objektiva såväl som subjektiva egenskaper. Den social-ekologiska modellen betonar 

även att människor påverkas av de komplexa dynamiska processer som är baserade på 

de dubbelriktade och ömsesidiga transaktionerna som sker mellan individen och 

omgivningen (ibid.).  

 

4 Problemformulering 

Verhoof, Maurice-Stam, Heymans och Grootenhuis (2012) anser att det är en politisk 

och social skyldighet att stödja ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättningar 

att uppnå framgång i studie- och yrkeslivet. Achterberg, Wind, de Boer och Frings-

Dresen (2009) beskriver att en del unga människor med funktionsnedsättning saknar 

arbetsförmåga, men det finns även de som vill och kan arbeta. För att dessa ska ha 

möjlighet att få en anställning när de når arbetsför ålder så måste de vara förberedda för 

arbetsmarknaden. För att enklare förbereda dem för detta men även för att uppskatta 

deras arbetsförmåga bör det fastställas vilka aspekter som kan vara underlättande och 

hindrande. Enligt Vahlne Westerhäll et al. (2009) finns hindrande och underlättande 

aspekter på olika nivåer och de kategoriseras som individrelaterade, organisatoriska 

eller samhällsrelaterade. De anser även att det är relevant att undersöka vilka aspekter 

som påverkar rehabiliteringens resultat. 

   Vid litteratursökningen framkom det att gruppen unga vuxna med 

funktionsnedsättning ökar och att många står utanför arbetsmarknaden. Det framkom 

även att handläggarna på Försäkringskassan har ett samordningsuppdrag som ger dem 

en helhetsbild av målgruppen. För att kunna erbjuda målgruppen rätt stöd och lämpliga 

insatser är det viktigt att öka förståelsen för de individuella- och samhällsrelaterade 

aspekterna. Därför bör det undersökas vilka resurser och hinder som påverkar 

målgruppens arbetslivsinriktade rehabilitering. 
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5 Syfte 

Syftet med studien var att undersöka vilka erfarenheter och upplevelser som personliga 

handläggare på Försäkringskassan har angående den arbetslivsinriktade rehabiliteringen 

och möjligheterna till arbetsmarknadsetablering för unga vuxna med 

aktivitetsersättning.  

   Mer specifikt syftade studien till att besvara följande frågeställningar: 

 Vad finns det för resurser och hinder för den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen sett ur ett individperspektiv? 

 Vad finns det för resurser och hinder för den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen sett ur ett samhällsperspektiv? 

 

6 Metod 

6.1 Studiens forskningsdesign 

Enligt Svensson och Ahrne (2011) innefattar själva forskningsdesignen alla val som 

forskaren gör för att formge sin studie. Det är exempelvis forskarens val av metod, urval 

och analysmetod. Forskningsdesignen består också av forskarens beslut angående 

studiens trovärdighet, resultatens överförbarhet och etiska överväganden. Kvalitativa 

studier av sociala miljöer som t.ex. myndigheter betecknas ofta som fallstudier (ibid.). 

Vid en kvalitativ forskningsstrategi med en fallstudiedesign anläggs ofta ett induktivt 

synsätt det vill säga att teorin genereras utifrån forskningsresultaten (Bryman, 2011).  

   Den här studien är en fallstudie med induktiva och deduktiva inslag och en kvalitativ 

forskningsstrategi. Utifrån resultatet valdes teorier som resultatet sedan analyserades 

med. Som forskningsmetod genomfördes en fokusgruppsdiskussion med ett målinriktat 

urval som bestod av fem personliga handläggare på Försäkringskassan som arbetar med 

aktivitetsersättning. Det målinriktade urvalet valdes eftersom de personliga 

handläggarna har ett samordningsansvar för målgruppens arbetslivsinriktade 

rehabilitering. Vid en fokusgruppsdiskussion menar Dahlin-Ivanoff (2011) att forskarna 

väljer ut deltagare för att de är insatta i ämnet och har kunskaper, erfarenheter och 

åsikter som är relevanta för studien.  
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6.2 Insamling av data 

Dahlin-Ivanoff (2011, s.71) beskriver fokusgruppsdiskussionen som en specifik 

forskningsmetod och definierar fokusgruppsdiskussionen som "diskussioner i grupp där 

människor möts för att på ett fokuserat sätt diskutera olika aspekter av ett ämne eller 

tema".  

   Genom att använda fokusgruppsdiskussion som metod var avsikten att få ett resultat 

som framhävde deltagarnas upplevelser och gemensamma erfarenheter. Den 20 april 

genomfördes fokusgruppsdiskussionen med fem handläggare på ett lokalt 

försäkringscentra. Diskussionen genomfördes ostrukturerat och pågick under 2 timmar 

med en kortare paus på cirka 15 minuter. Handläggarna diskuterade fyra 

nyckeldiskussionsfrågor som handlade om resurser och hinder för arbetslivsinriktad 

rehabilitering sett utifrån ett individ- och samhällsperspektiv. Dessa presenteras i bilaga 

2. Under fokusgruppdiskussionen fick handläggarna på detta vis ta upp vad de själva 

ansåg var betydelsefullt och lämpliga uppföljningsfrågor ställdes därefter.  

   Bryman (2011) anser att fokusgruppsdiskussionen är användbar när man vill fördjupa 

sig i ett särskilt ämne där det finns flera deltagare med kunskaper om ämnet och fokus 

är på samspelet i gruppen. I en fokusgrupp så kan en individ ändra och utöka sina svar 

efter vad de andra svarar. Detta är bra i de fall man vill lyfta olika aspekter av en viss 

fråga. Jämfört med individuella intervjuer är metoden mer komplicerad och tar längre 

tid att transkribera. Enligt Dahlin-Ivanoff (2011) så är metodens styrka att den skiljer 

sig från individuella intervjuer genom att resultatet beskriver gruppens gemensamma 

förståelse, ett perspektiv som är mer än en summering av enskilda personers uttalanden 

vid intervjuer.  

    Litteratursökningarna skedde i databaserna DiVa, PsycInfo, PubMed, ProQuest 

Social Science och Cinahl. Sökningarna avgränsades till artiklar skrivna på svenska och 

engelska. De sökord som användes vid sökningarna var ”vocational rehabilitation*", 

("youth*" OR "young adult*"), "disabilit*", ("Funktionsnedsättning" OR 

"Funktionshinder"), “Social Security”, “Sweden”, “Återhämtning”, “Recovery”, “Stöd”, 

("ICF" OR "International Classification of Function*"). De MeSH-termer som användes 

vid sökningarna var "Rehabilitation, Vocational", "Young Adult" och "Sweden". 
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6.3 Analys av data 

När fokusgruppsdiskussionen var transkriberad analyserades materialet med en 

kvalitativ manifest och latent innehållsanalys. Några exempel av innehållsanalysen 

återfinns på sidan 14 och i bilaga 3 som tabeller. Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) är det första steget vid en kvalitativ innehållsanalys att man delar in texten i 

meningsenheter utifrån syftet. En meningsenhet är ett stycke som relaterar till samma 

centrala mening. Vid nästa steg kortas texten ner genom att texten kondenseras utan att 

kvaliteten påverkas. Sedan kodas texterna med koder som beskriver meningsenheterna 

och koderna grupperas till underkategorier och kategorier. Varje kategori ska svara på 

frågan “Vad?”. Vid en manifest innehållsanalys sker analysen textnära och vid en latent 

innehållsanalys tolkas ett underliggande budskap och analysen avslutas med ett 

övergripande tema som svarar på frågan “Hur?”. 

 

6.4 Forskningsetiska överväganden 

Bryman (2011) beskriver att forskaren har ett informationskrav som innebär att 

deltagarna ska få information om att det är frivilligt att delta. Det finns också ett 

samtyckeskrav vilket betyder att deltagarna själva ska bestämma om de vill medverka. 

Deltagarna ska få information om undersöknings syfte, hur den är upplagd och vilken 

institution som står bakom den. Det finns även ett konfidentialitetskrav som innebär att 

personuppgifter ska hållas hemliga och ett nyttjandekrav som innebär att uppgifterna 

enbart får användas till den undersökning som de insamlades till.  

   Vid studien uppfylldes dessa krav bland annat genom informationsbrevet som 

återfinns i bilaga 1. Via informationsbrevet fick handläggarna information om studiens 

syfte och det framgick även att det var frivilligt att delta. Vid fokusgruppsdiskussionen 

var alla deltagare och allt som diskuterades konfidentiellt. Fokusgruppsdiskussionen 

spelades in och under transkriberingen var det bara vi som lyssnade på diskussionen. 

Konfidentialitetskravet uppfylldes även genom att deltagarna och orten där studien 

genomfördes avidentifierades i uppsatsen. Samtyckeskravet uppfylldes genom att de 

som ville delta i studien fick lämna ett muntligt samtycke som spelades in. 
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6.5 Tillförlitlighet och överförbarhet 

Enligt Bryman (2011) består tillförlitligheten vid kvalitativa studier av fyra delkriterier. 

Dessa är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 

konfirmera. Att skapa trovärdighet i resultatet innebär att forskningen har genomförts i 

överensstämmelse med de regler som finns och att resultaten återkopplas till de personer 

som studerats för att bekräfta resultaten, detta kallas för respondentvalidering.  

   Kvalitativa studier handlar ofta om att studera betydelsen av en viss aspekt på djupet 

(Bryman, 2011). Vilket innebär fylliga beskrivningar av detaljer som ingår i en kultur 

vilket ger läsaren möjlighet att bedöma hur pass överförbara resultaten är. Begreppet 

pålitlighet innebär att forskarna gör en fullständig redogörelse av forskningsprocessens 

alla faser för att öka studiens tillförlitlighet. Detta underlättar mycket för de som ska 

granska och bedöma kvalitén på undersökningen. Möjligheten att styrka och konfirmera 

handlar om att forskarna försöker säkerställa att de agerat i god tro.  Studiens resultat 

och slutsatser får inte påverkas av forskarnas värderingar eller teoretiska inriktningar 

(ibid.). Hur trovärdig studien är kan också kopplas ihop med studiens överförbarhet 

(Svensson & Ahrne, 2011). När det gäller kvalitativa studier så handlar 

generaliserbarheten om att överföra till teoretiska ramverk och begrepp istället för 

populationer (Bryman, 2011; Svensson & Ahrne, 2011). Det är kvaliteten på den 

teoretiska slutsatsen som är det viktiga när generaliserbarheten ska bedömas (Bryman, 

2011). Inom kvalitativ forskning bedömer man om forskningsresultaten går att överföra 

till andra liknande miljöer och personer. Forskarna kan likna resultatet med andra 

snarlika studier för att öka trovärdigheten (Svensson & Ahrne, 2011). Bryman (2011) 

menar att många fallstudieforskare ofta hänvisar till andra forskares resultat av 

jämförbara fall. 

    För att öka studiens tillförlitlighet är det också viktigt att redogöra för forskarnas 

förförståelse inom forskningsområdet. Förutom den teoretiska grund som vi har tillägnat 

oss genom studierna har vi en del praktisk erfarenhet av unga vuxna med 

funktionsnedsättning. En av oss genomförde de tillämpade studierna på 

Försäkringskassan och har sedan dess arbetat deltid med att utreda rätten till 

aktivitetsersättning och som personlig handläggare till personer med aktivitetsersättning 

vid förlängd skolgång. Den andre av oss genomförde de tillämpade studierna vid 

kommunens dagliga verksamhet och har även arbetat som boendehandledare på ett 

särskilt boende för personer med funktionsnedsättning.  
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7 Resultat och diskussion 

Resultatet består av ett övergripande tema och två kategorier med tillhörande 

underkategorier. Dessa presenteras i en resultatöversikt i tabell 1. Kategorierna består av 

resurser och hinder som återfinns på individ- och samhällsnivå. I resultatet analyseras 

och diskuteras varje underkategori utifrån den teoretiska referensramen.  

 

 
Tabell 1. Resultatöversikt över tema, kategorier och underkategorier. 

Tema: Rätt stöd och rätt insatser vid rätt tidpunkt  

Kategorier: Motivationens och anhörigstödets roll Professionellas stöd i rehabiliteringsprocessen 

Under- 

kategorier: 

Individens funktionsvariation 
 
Individens motivation till arbetsträning 

 

Anhörigstödets betydelse 

 

Handläggarnas roll och situation 
 
Samverkan med andra rehabiliteringsaktörer 

 

Insatser och projekt drivna av eldsjälar 

 

Supported Employment vid 

arbetsmarknadsetablering 

 
 

7.1 Rätt stöd och rätt insatser vid rätt tidpunkt 

För att unga vuxna med funktionsnedsättningar ska kunna etablera sig på 

arbetsmarknaden så krävs det rätt stöd och rätt insatser vid rätt tidpunkt. Under tiden 

med aktivitetsersättning får de möjlighet att utvecklas och bli motiverade. För de som 

står långt ifrån arbetsmarknaden måste insatserna anpassas efter individernas behov och 

återhämtningsprocess. Alla rehabiliteringsaktörer och anhöriga har här en viktig roll i att 

ge stöd till individen under den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.  

 

7.2 Motivationens och anhörigstödets roll 

Sett ur ett individperspektiv är det väldigt stora skillnader mellan individernas 

funktionsvariationer. De viktigaste resurserna som framkom vid innehållsanalysen av 

diskussionen var individens motivation till arbetsträning och att anhörigstödet har en 

stor betydelse. 
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7.2.1 Individens funktionsvariation 

Handläggarna på Försäkringskassan upplevde att målgruppen har förändrats. 

Målgruppen har under de senaste åren ökat drastiskt i antal och diagnoserna har 

förändrats. De upplevde att fler individer har svårare psykiatriska sjukdomar, 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och sömnstörningar.  

   När det handlar om individer som har en utvecklingsstörning eller neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning är de ofta inte mogna för en arbetslivsinriktad rehabilitering för än 

i slutet av 20-årsåldern. Det är viktigt att tillhandahålla rätt insats vid rätt tidpunkt. 

Under tiden som individerna lär känna sig själv bättre måste de ändå göra någon insats 

som utvecklar dem och gör dem redo för arbetslivsinriktad rehabilitering längre fram.  

   Det framgick också att det är en stor skillnad mellan de olika individernas resurser. 

För många individer är kontakten med Arbetsförmedlingen ett stort steg som kräver 

mycket energi. Sedan finns det individer som snabbt hittar praktikplatser men som 

behöver träffa en handläggare på Arbetsförmedlingen för att få till en långsiktig lösning. 

Handläggare tre berättade:   

"Det är så otroligt många som kanske har en arbetsförmåga precis på den 

arbetsplatsen och med dom arbetsuppgifterna. Det är så otroligt anpassat, så 

upphör den anställningen och då har dom ingen arbetsförmåga alls helt 

plötsligt". 
  

Citatet belyser att individens arbetsförmåga påverkas mycket av omgivningen. 

 

7.2.1.1 Delanalys: Individens funktionsvariation 

Handläggarnas upplevelse av att målgruppen ökat och att det idag är en högre andel som 

har psykisk funktionsnedsättning stämmer överens med Försäkringskassans (2014) 

rapport som visar att en övervägande majoritet har en psykisk funktionsnedsättning. 

Utifrån den social-ekologiska modellen (Stokols et al., 2013) och ICF (Pless & 

Granlund, 2011; WHO, 2002) anses arbetsförmåga delvis påverkas av personliga 

förhållanden som individens funktionsnedsättning. Citatet av handläggare tre visar även 

att arbetsförmåga kan variera beroende på hindrande och underlättande förhållanden i 

omgivningen. Vilket är tyngdpunkten i den teoretiska referensramen. 

   Ur ett återhämtningsperspektiv är det betydelsefullt att förstå att personer med psykisk 

funktionsnedsättning genomgår en process där de utvecklas och förändras (Deegan, 

1996). Den första grundpelaren i återhämtningsprocessen handlar om att individen 

förändrar sin självbild (Schön, 2009). Målet är inte att återgå till tidigare 
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funktionsförmåga utan att lära sig leva med sina begränsningar och använda 

copingstrategier för att överkomma hinder. De stora skillnaderna i resurser kan förklaras 

av individens funktionsnivå och var i återhämtningsprocessen individen befinner sig. 

Deegan (1996) anser att en individ måste vara hoppfull om en förändring för att kunna 

påbörja en aktiv återhämtningsprocess.  

 

7.2.2 Individens motivation till arbetsträning 

Enligt handläggarna är det viktigt att skapa en tillitsfull relation med individerna för att 

kunna motivera de som behöver bli motiverade. Det gör de lättast genom att träffa 

individerna och visa att de lyssnar till dem. Det är också betydelsefullt att individerna 

får göra sina egna planeringar. På mötena brukar de prata om individernas resurser och 

fokusera på dem istället för begränsningarna. Det gör det lättare att motivera 

individerna. Handläggarna har även gått kurser i motiverande samtal. Det är något som 

de upplever fungerar bra. Metoden tar dock för mycket tid i anspråk för att de ska ha 

möjlighet att faktiskt kunna använda sig av metoden regelbundet. Har de fått en 

tillitsfull relation och jobbat fram en motivation hos individen så kan detta raseras fort 

om det inte finns någon insats att erbjuda.  

   Det är många som har med sig misslyckanden ända från skoltiden och upplever att det 

är svårt att veta om det är värt att prova en gång till. Handläggare två beskrev detta 

enligt följande: 

”De har med sig mycket erfarenheter och rädslor också från tidigare 

misslyckande å många kan ju berätta om (suck) flera misslyckande ända från 

skoltiden. Att även om man skulle vilja pröva så är det knappt värt det för man 

gör sig själv så illa hela tiden. Man vet att man är rätt svår att ha å göra med, att 

man blir obekväm på praktikplatser eller att man blir ovänner med folk eller att 

man inte förstår hur dom andra tänker”. 

Handläggarna poängterade därför att det måste finnas en acceptans att avbryta 

arbetsträningen för att de inte ska mista sin motivation. Den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen påverkas också av den medicinska- och sociala rehabiliteringen. Det är 

viktigt att rehabiliteringsaktörerna inte bejakar individens problem utan istället ser till 

resurserna.  

   Många behöver extra stöd när de ska arbetsträna och det är viktigt att handläggarna 

inte trycker på för mycket för då kan individen släppa allt. Något handläggarna 

upplevde som problematiskt var när de försökte motivera någon samtidigt som en annan 

aktör lade för stort ansvar på individen själv att ta kontakten.  
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   Det kan vara svårt för individerna att skilja på att de har jobbat fram en arbetsförmåga 

och att de har fått en anställning. När de har arbetstränat på flera arbetsplatser och det 

inte har lett till en anställning finns risken att de känner sig utnyttjade och mister 

motivationen. Därför är det viktigt att det ses som en framgång att klara av 

arbetsträningen även om den inte leder till en anställning. 

     

7.2.2.1 Delanalys: Individens motivation till arbetsträning 

Det är viktigt att relationen mellan handläggaren och individen är tillitsfull (Hultqvist, 

2014). Individen måste finna en motivation och vara delaktig i sin rehabilitering. Ur ett 

återhämtningsperspektiv anser Klamas (2010) att det är av stor betydelse att de 

professionella involverar individen i olika beslut. Genom detta främjas delaktigheten 

vilket gör att makten balanseras mellan individen och de professionella. 

   Ur den social-ekologiska modellen (Stokols et al., 2013) påverkas individens 

motivation av samhällets multidimensionella strukturer. Vilket belyses genom att 

individen mister sin motivation och känner sig utnyttjad om arbetsträningen inte leder 

till en anställning. Ur ett återhämtningsperspektiv anser Deegan (1996) att det är viktigt 

att få möjlighet att göra misslyckanden och att de professionella ger stöd och fler 

tillfällen till nya försök. Detta poängterade handläggarna också när de beskrev vikten av 

att acceptera och avbryta arbetsträningen om det inte fungerar för att individen inte ska 

mista sin motivation.  

 

7.2.3 Anhörigstödets betydelse 

Handläggarna på Försäkringskassan hade erfarenheter av två olika typer av anhörigstöd. 

Detta poängterade handläggare tre “Alltså dom anhöriga har väl många gånger slitit i 

många år. Vissa är jätteengagerade och så finns det dom som inte har nått stöd alls”. 

En stor grupp som saknar stöd är exempelvis de med missbruksproblematik. Där är 

bristen på anhörigstöd ofta ett stort problem och de saknar överhuvudtaget stöd från 

samhället.  

   Det finns även många anhöriga som stöttar och ser till att deras närstående har en 

ekonomisk försörjning och ett boende. De är ofta negativt inställda till den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen eftersom de inte ser arbete som ett naturligt steg. Det 

kan exempelvis vara så att de har haft mycket problem under uppväxten och då är de 

nöjda med att de har ett boende med stöd och en ekonomisk försörjning. Handläggarna 
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upplevde att familjens socioekonomiska bakgrund kan vara ett hinder för den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Det är i många fall barnen som står för en del av 

hushållets försörjning och vid diskussioner om att påbörja en arbetsträning kan det 

därmed uppstå en oro över att förlora ersättningen i framtiden. Handläggarna är dock 

öppna med att de får behålla ersättningen vid arbetsträningen men om de anhöriga är 

beroende av ersättningen så hindrar de ibland individen från att påbörja en 

arbetsträning. 

 

7.2.3.1 Delanalys: Anhörigstödets betydelse 

Ur ett återhämtningsperspektiv ses individens behov av stöd från anhöriga som den 

andra grundpelaren i återhämtningsprocessen (Schön, 2009). Klamas (2010) anser att 

det stöd som de anhöriga bidrar med ofta kretsar kring att få individens vardag att 

fungera. Schön, Denhov och Topor (2009) poängterar även att familjemedlemmarnas 

speciella relation till varandra kan bidra positivt till individens återhämtning.  

   Genom att använda ICF som tankemodell (Pless & Granlund, 2011; WHO, 2002) kan 

anhörigstödet ses som en omgivningsfaktor som påverkar individens motivation till 

deltagande i arbetsträning. Ur den social-ekologiska modellen (Stokols et al., 2013) är 

det många delar i den mänskliga miljön som kan påverka anhörigstödet och familjens 

situation. Handläggarna tog framförallt upp att den ekonomiska situationen för familjen 

kan bli ett stort hinder. Detta visar även Riksrevisionen (2015) på när de beskriver att 

individer med aktivitetsersättning som har ett bostadstillägg får ett lågt ekonomiskt 

incitament att söka arbete via aktivitetsstödsprogrammet Unga med funktionshinder. Då 

detta inte berättigar till samma ersättning för boendet. Individerna som går från 

aktivitetsersättning till aktivitetsstöd får endast 76 procent av den inkomst som 

individerna hade innan (ibid.).  

  

7.3 Professionellas stöd i rehabiliteringsprocessen 

Det som framkom ur ett samhällsperspektiv var att de som arbetar med målgruppen är 

betydelsefulla. Vid den arbetslivsinriktade rehabiliteringen samverkar handläggarna 

mycket med andra rehabiliteringsaktörer och de professionella har en viktig roll i att ge 

stöd till individen i rehabiliteringsprocessen. 
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7.3.1 Handläggarnas roll och situation 

Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen påverkas av hur mycket tid och kraft som 

handläggarna orkar lägga på varje individ. Detta beror bland annat på ärendemängden 

på varje handläggare och deras resurser. De upplevde att de skulle behöva lägga ännu 

mer tid på uppföljningsmöten vilket de inte hinner nu på grund av ärendemängden. Idag 

är det så att de som kan prioritera sig själv tar mer av deras tid i anspråk. Handläggare 

fem poängterade “ju mer man har att göra desto mer prioriterar man ju dom som 

skriker högt”.  

    Vid fokusgruppsdiskussionen diskuterades också aktivitetsersättningens tids-

begränsningar. De tog bland annat upp tidsbegränsningen som innebär att ett beslut som 

längst kan beviljas för tre år. De ansåg att det var självklart att det inte går att jobba med 

arbetslivsinriktad rehabilitering för alla i den här målgruppen. Det skulle frigöras 

mycket tid om de kunde lägga mindre tid till att utreda rätten till ersättning var tredje år 

för individer som på grund av livslånga svåra funktionsnedsättningar aldrig kommer att 

komma ut på arbetsmarknaden. Handläggare ett sa: 

”Tanken är väl egentligen att en person ska komma in i försäkringen och sen ska 

den komma ut igen om man säger så. Men så är det ju inte i praktiken, kan man ju 

säga. Många, många blir ju kvar i försäkringen”.  
 

De berättade också att det finns ett förslag nu på att det ska gå att lägga längre beslut 

för just den målgruppen. 

   Handläggarna diskuterade även att ersättningen bara kan beviljas fram till och med 

månaden innan individerna fyller 30 år. De poängterade att det kändes fel att 

ersättningen upphör helt när de fyller 30 år. Det blir en väldigt hård väg att gå för de 

som fyller 30 år och inte uppfyller kraven för att beviljas sjukersättning. Handläggarna 

beskrev 30 årsdagen som en gräns där individernas förutsättningar förändras och de 

hade svårt att se det som en trygghet. Försäkringskassan lägger visserligen till vissa 

ersättningar då men de är så krångliga att handläggarna själva har svårt att hålla tungan 

rätt i munnen när de ska förklara dessa. Handläggare två sa följande: 

“Man skulle kunna ha en enklare lagstiftning, att göra det enklare med pengarna, 

högre ersättning så att man inte skulle behöva ha flera ersättningar samtidigt för 

att kunna överleva. // Alltså en enklare lagstiftning med en enklare terminologi 

kring ersättningen. Det skulle underlätta rejält för både klienter och oss”. 
 

Citatet belyser att handläggarna ville se en förändring av lagstiftningen i framtiden som 

inte skapar oro hos de försäkrade. 
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7.3.1.1 Delanalys: Handläggarnas roll och situation 

Genom ICF (Pless & Granlund, 2011) som utgångspunkt för analysen har de individer 

med livslånga funktionsnedsättningar en rättighet att leva ett liv som alla andra med 

ekonomisk trygghet. Handläggarna ansåg dessutom att det skulle friläggas mycket tid 

till exempelvis uppföljningsmöten om de kunde lägga längre beslut till personer med 

livslånga svåra funktionsnedsättningar. Detta har även Riksrevisionen (2015) tagit upp i 

sin rapport. De anser att det finns flera skäl till att lägga längre beslut för personer med 

permanent nedsatt arbetsförmåga. Varje period av nyansökning skapar oro hos 

individerna och administrativa kostnader för Försäkringskassan och hälso- och 

sjukvården. Den resursbrist som handläggarna berättade om tar även Riksrevisionen 

upp. De har via en enkät till handläggare fått information om att handläggarna i 

genomsnitt har 118 ärenden. De menar att de bör ha ungefär 65 ärenden vardera för att 

hinna samordna rehabiliteringen och göra uppföljningar.  

 

7.3.2 Samverkan med andra rehabiliteringsaktörer 

Handläggarna upplevde att de bör prioritera den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och 

samordningen med individen i fokus. Det ges idag goda möjligheter till att samverka 

och informera andra aktörer om aktivitetsersättning. Handläggarna samordnar 

målgruppens medicinska-, sociala- och arbetslivsinriktade rehabilitering. De belyste att 

de ser sig själva och alla andra som jobbar med målgruppen som resurser för individen. 

De poängterade vikten av att alla parter som jobbar med målgruppen måste vara 

intresserade, ha ett driv och en vilja att jobba med dem. De ansåg också att det är en 

resurs att de arbetar i team och samverkar med andra aktörer, som exempelvis 

Arbetsförmedlingen, kommunen och sjukvården. Handläggarna upplevde att 

kunskaperna om målgruppen ökat bland rehabiliteringsaktörerna vilket har lett till en 

samsyn. Det är skillnad att jobba med de som har aktivitetsersättning jämfört med de 

som har sjukpenning. Det är inte samma problembild och ett helt annat sätt att arbeta på. 

    Myndigheterna har väl beskrivet hur samverkan mellan myndigheterna ska ske. För 

att få en framgångsrik samverkan var handläggarna överens om vikten av att parterna 

känner varandra väl. Handläggare två beskrev detta så här:  

”Det är jätteviktigt att man känner varandra ganska bra och att man jobbar med 

samma personer. // Det blir ju egentligen ibland närmare kollegor på andra 

arbetsplatser än dom man sitter här med. Som man faktiskt utför ett arbete med”. 
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Samverkan fungerar bäst när handläggarna regelbundet samarbetar med samma 

professionella. Det skapar en god tillitsfull relation som leder till att de gemensamt 

utgår från individen och hittar lösningar som fungerar.   

   Sjukvårdens brist på resurser i form av medel och metoder ansågs vara ett stort hinder 

för målgruppens arbetslivsinriktade rehabilitering. Individerna påverkas mycket av den 

medicinska rehabiliteringen och handläggarnas erfarenheter visar tydligt att det behövs 

fler tidiga insatser. Handläggare tre menade att “Det är ju inte bra att bara gå hemma 

utan att någonting händer och att man bara får ersättning. Då är det ju ett sämre läge, 

så är det ju”. Problemet med de långa köerna inom vården kommer inte att lösa sig 

inom en överskådlig tid så individerna måste påbörja den arbetslivsinriktade 

rehabilitering i vilket fall. Om individerna får medicinsk rehabiliteringen i rätt tid så går 

den arbetslivsinriktade rehabiliteringen lättare. Handläggarna upplevde att vården 

inriktar sig på att få individen att fungera drägligt i vardagen. När individerna sedan 

börjar arbetsträna behöver de ofta mer stöd eftersom det händer väldigt mycket med 

individerna under en arbetsträning. Handläggarnas erfarenheter visade däremot att 

individerna sällan får ett utökat stöd när Arbetsförmedlingen väl kopplas in. De ansåg 

att samarbete med vården underlättar men det var svårt med tanke på sekretessen. Om 

det inte finns någon kontakt med vården blir det ofta ett stort hinder för rehabiliteringen. 

Handläggarna tog exempelvis upp ett fall där psykiatrin slutat kalla en individ som inte 

dykt upp på tre avtalade tider. De hade svårt att acceptera detta eftersom det kan vara en 

del av individernas problematik.  

   Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen påverkas också mycket av individernas 

boendesituationer.  Handläggarna tog till exempel upp att möjligheten att få en bostad 

med stöd eller ett boendestöd skiljer sig åt i de olika kommunerna. Det är bostadsbrist 

på många ställen och därmed långa köer för att få ett boende med stöd. Handläggarna 

ansåg att detta var ett hinder eftersom många måste flytta till orter där det finns daglig 

verksamhet som passar dem. Boendestöd är en resurs som enligt handläggarnas 

upplevelse fungerar väldigt bra. De kan till exempel hjälpa till och ge stöd så att 

individerna kommer till arbetsplatsen som de ska vara på. Boendestöd finns tyvärr inte i 

alla kommuner utan de mindre har oftast bara hemtjänst som inte är samma sak. Många 

är ofta medvetna om att det går att få vissa insatser i andra kommuner och bestämmer 

sig därför för att flytta. 
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7.3.2.1 Delanalys: Samverkan med andra rehabiliteringsaktörer 

Handläggarna upplevde samverkan som en resurs för den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen och att det är betydelsefullt att det är samma personer hos aktörerna 

som de samarbetar med. Germundsson et al. (2011) anser att det är viktigt att det är 

samma personer i ett samverkans team för att det ska bli möjligt att bygga upp ett 

nätverk och kunskap kring målgruppen. Riksrevisionens (2015) granskning visar att det 

förstärkta samarbetet fungerar bra på de platser där det finns ett nära samarbete och 

korta kontaktvägar mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 

   Genom ICF (Pless & Granlund, 2011; WHO, 2002) och den social-ekologiska 

modellen (Stokols et al., 2013) ses individen som en helhet som påverkas av 

omgivningen. En viktig förutsättning för att uppnå en framgångsrik arbetslivsinriktad 

rehabilitering är att rehabiliteringsaktörerna har en enhetlig helhetsbild av individen. 

Återhämtningsprocessens tredje grundpelare (Schön, 2009) handlar om att individen ska 

kunna hantera sina symtom. För att detta ska uppnås har alla rehabiliteringsaktörer ett 

ansvar. Deegan (1996) anser att alla professionella som jobbar med personer med 

psykiska funktionsnedsättningar bör etablera starka och stödjande relationer till 

personerna och skapa miljöer som underlättar empowerment och återhämtning. 

Handläggarnas erfarenhet visar dock att det kan vara svårt för alla rehabiliteringsaktörer 

att göra detta. Vilket många gånger beror på resursbrist. I Riksrevisionens (2015) 

granskning framkom att det är långa väntetider inom hälso- och sjukvården. Detta 

hindrar myndigheterna i det förstärkta samarbetet från att utföra sina uppdrag och korta 

ner tiderna i sjukförsäkringen. Riksrevisionen konstaterar att hälso- och sjukvården bör 

komma in tidigare i processen och bli en tydligare aktör inom det förstärkta samarbetet. 

 

7.3.3 Insatser och projekt drivna av eldsjälar  

Regeringen har uppmärksammat målgruppen mer under de senaste åren och 

handläggarna upplevde regeringsuppdraget med effektutvärderingsprojektet som en 

resurs för de unga vuxna med aktivitetsersättning. Att olika projekt startas upp och 

sedan inte finns kvar var något som handläggarna tog upp ett flertal gånger under 

diskussionen. Detta gör att det ibland inte finns någon hjälp alls för individen att få. 

Eftersom det ofta är lokala projekt så finns det inte något rättviseperspektiv utan allt 

beror på var i landet som individen bor. I de större kommunerna finns helt andra 

förutsättningar än i de mindre.  
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   Försäkringskassans uppdrag är att samordna rehabiliteringen och de förlitar sig väldigt 

mycket på att det finns eldsjälar som driver projekt. Det är sällan Försäkringskassan har 

egna åtgärder och det är få av de åtgärder som Arbetsförmedlingen köper in som är 

riktade specifikt till unga. Lokala projekt som startas upp av eldsjälar som verkligen ger 

allt under en period leder ofta till bra resultat. Sådana insatser finns däremot inte 

tillgängliga på en övergripande samhällsnivå. Handläggarna berättade att det har funnits 

projekt runt om i landet som handlat om att träna grunderna. Det är många som behöver 

börja med att träna på att vara i sociala sammanhang. Det är inte självklart att de klarar 

av att åka buss eller handla mat. En del behöver träna på att ha en tid att passa och hur 

de ska planera för att få ihop hela livet. Handläggarna nämnde ungdomstorget i Umeå 

som en bra modell som de skulle vilja jobba efter. 

   Handläggarna var överens om att det finns för få insatser att erbjuda målgruppen och 

att det blir långa köer. Insatserna som erbjuds är sällan anpassade efter individens 

behov. Valet blir ofta mellan någonting som inte passar individen eller ingenting alls. 

Handläggare fyra uttryckte ”Ja, så det finns ingenting att erbjuda. Nu är det: 

Välkommen till Försäkringskassan och välkommen till vuxenlivet, vi har ingenting att 

erbjuda (Suck)”. Handläggarna var överens om att det är bra med tidiga insatser men det 

ska vara rätt insats vid rätt tidpunkt. För gruppen som inte är aktuell för 

Arbetsförmedlingen så saknas det något som handläggarna benämnde som lågtröskel 

verksamheter. Det behövs insatser som de kan sätta in på en gång utan långa väntetider. 

Det behövs färdiga insatser som de kan välja mellan som är anpassade efter var 

individen befinner sig i livet. De poängterade också att möjligheten att köpa platser ser 

olika ut i kommunerna. Förr kunde Försäkringskassan köpa en del insatser men den 

möjligheten finns inte kvar. Nu bygger det istället på människors goda vilja. 

Handläggarna kan exempelvis vara med och samordna social rehabilitering med ideella 

organisationer som Röda korset och Pingstkyrkan. Det är inte så vanligt och då är det 

ofta personerna själva som tar kontakten. 

   Vid fokusgruppsdiskussionen diskuterades några insatser som finns tillgängliga för 

målgruppen i de olika kommunerna. Det finns daglig verksamhet och en insats via 

psykiatrin som är en lågtröskel verksamhet för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar. För de som är under 25 år och saknar studier så går det i några 

av kommunerna att koppla in Navigatorcentrum. I den större kommunen finns det via 

Navigatorcentrum en lokal lågtröskel verksamhet för unga mellan 16 och 24 år.  För de 
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som studerar via LärCentrum eller är inskrivna hos Navigatorcentrum finns det också 

ett projekt genom Samordningsförbundet där en arbetsterapeut kan kopplas in. 

Arbetsterapeuten fungerar nästan som Case Manager och stöttar individerna i vardagen. 

Eftersom att insatsen är ett projekt finns den bara under en begränsad tid för väldigt få 

personer. Sveriges Kommuner och Landsting har i flertalet av kommunerna projektet 

Plug In för unga utan gymnasieexamen som varken arbetar eller studerar. I den större 

kommunen finns det ytterligare en insats av arbetslivsinriktad karaktär som har till syfte 

att hjälpa individen att komma ut på en arbetsträningsplats eller praktik. Först görs en 

fördjupad kartläggning av individen för att se var den är, vilket behovet är och vad den 

vill göra. Vid behov görs det också en bedömning av individens arbetsförmåga. 

   Handläggarna tog även upp insatsen aktiviteter med stöd från Försäkringskassan. De 

ansåg att aktiviteter är bra för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det kan 

exempelvis vara aktiviteter i form av att studera någon kurs eller idrottsaktivitet. 

Möjligheten att bekosta aktiviteter sågs som en resurs eftersom att det hjälper individen 

bygga upp sitt självförtroende. Ett problem som handläggarna upplevde var dock att 

individerna med störst behov av att påbörja en aktivitet ofta saknade drivkraft till det 

och de ofta saknade någon som kunde följa med. Eftersom många har haft en strulig 

skolgång och inte fått en gymnasieexamen så kan det bli aktuellt att studera någon kurs 

på LärCentrum. Om det är någon enstaka kurs kan det göras i form av en aktivitet men 

behöver de studera mer än ett år så går det att bevilja Aktivitetsersättning vid förlängd 

skolgång istället. 

 

7.3.3.1 Delanalys: Insatser och projekt drivna av eldsjälar  

Handläggarna upplevde det som problematiskt att det finns för få insatser att erbjuda. 

Ett stort hinder för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen ansågs vara att tillgången till 

insatser skiljer sig åt mellan kommunerna. Detta har även Riksrevisionen (2015) påvisat 

i granskningen av aktivitetsersättning där de belyser att valet av insatser som finns att 

tillgå inte styrs av personernas behov. Det saknas bland annat insatser för gruppen som 

inte får daglig verksamhet och står för långt ifrån arbetsmarknaden för att skrivas in på 

Arbetsförmedlingen. Enligt Riksrevisionen handlar det om ungefär hälften av 

personerna som har aktivitetsersättning. När det saknas insatser för dessa personer leder 

det till att många inte får någon insats alls eller att de får fel insats.  
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   Utifrån den social-ekologiska modellen (Stokols et al., 2013) och ICF (Pless & 

Granlund, 2011; WHO, 2002) påverkas individens arbetslivsinriktade rehabilitering av 

bristen på lämpliga insatser från samhället. Den fjärde grundpelaren i 

återhämtningsprocessen handlar om att få fler relationer genom att vara delaktig i en 

meningsfull aktivitet (Schön, 2009). Schön et al. (2009) anser att arbetslivsinriktade 

insatser ofta bidrar positivt till individers återhämtningsprocess. Genom dessa insatser 

skapar många personer relationer till andra människor och dessa relationer hjälper dem 

sedan att utveckla bättre självkänsla. 

 

7.3.4 Supported Employment vid arbetsmarknadsetablering 

Enligt handläggare två är dagens slimmade arbetsplatser och organisationer ett stort 

hinder för målgruppens möjligheter till arbetsmarknadsetablering. Hen ansåg att: 

“Slimmade arbetsplatser och organisationer, en ovilja att ha personer som inte 

presterar 100 % eller mer hela tiden. Det är väl ett stort samhällsproblem? Att 

man ska vara vid god hälsa och god vigör för att vara en värdig medborgare”. 

 

   Handläggarnas erfarenheter visade också att det fanns skillnader i de olika 

kommunerna. De upplevde att målgruppens möjligheter till arbetsmarknadsetablering är 

bättre i de större kommunerna. Det sågs som ett problem att individerna inte kan 

misslyckas så många gånger i mindre kommuner på grund av att ryktet sprider sig så 

fort där. Personerna kan exempelvis vara duktiga på att jobba men dåliga på att passa 

tider och då blir det svårt att få en arbetsträningsplats. Alla var överens om att det var 

svårt att få platser att arbetsträna på eftersom det är många som konkurrerar om 

platserna. Det är exempelvis Arbetsförmedlingen, daglig verksamhet, skolan och de 

privata aktörerna som söker platser. 

   Att det är hög arbetslöshet gynnar inte de här individerna. Handläggarna hade få 

erfarenheter av att den arbetslivsinriktade rehabiliteringen lett till en reguljär anställning 

utan stöd. Det är vanligare att individerna får anställningar med stöd som exempelvis 

lönebidragsanställningar, trygghetsanställningar, utvecklingsanställningar eller skyddat 

arbete hos offentlig arbetsgivare. När de väl kommer dit finns det otroligt bra resurser 

från samhället eftersom de sanktionerar arbetet. Tanken är sedan att bidragsdelen ska 

sänkas efterhand så att individen på sikt kan övergå till en vanlig anställning. Om en 

individ exempelvis kommer upp till en arbetsförmåga på 50 procent och får en 

anställning på 50 procent så har individen kvar aktivitetsersättning på den resterande 
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delen. Handläggarna tänker då långsiktigt på den delen och på sikt kan personen sedan 

göra ett nytt försök att arbetsträna över 50 procent. Handläggarna sätter upp olika 

delmål och släpper på så vis inte individen som fått en anställning på deltid. 

   Målgruppen har ofta ett stort behov av stöd som arbetsgivarna har svårt att ge. 

Speciellt om de måste ta resurserna som krävs för att handleda individerna från sin 

ordinarie personal. För att öka målgruppens möjligheter till arbetsmarknadsetablering 

får de extra stöd i form av Supported Employment. Handläggarna ansåg att det viktiga 

är att det blir rätt insats vid rätt tidpunkt. Vilken insats som är bäst lämpad beror på i 

vilket skeende individen är. Handläggare fem uttryckte:  

 “Är det någon som är väldigt motiverad till jobb och det handlar om att verkligen 

hitta ett jobb eller en anställning då funkar SIUS väldigt bra, men när vi kommer 

till det här med att motivera eller så då tror jag en Case Manager är rätt bra”.  
 

För individerna är det bra att få en Case Manager tidigt som kommer in och ramar in 

livet lite. För när de är motiverade till att komma ut i arbete händer det ofta mycket runt 

omkring dem. På så sätt kan de fokusera så mycket som möjligt på själva 

arbetsträningen. När de väl arbetstränar behöver de även ha mycket stöd i form av en 

SIUS-konsulent.  

 

7.3.4.1 Delanalys: Supported Employment vid arbetsmarknadsetablering 

Handläggarna poängterade ofta vikten av att det ska vara rätt stöd och rätt insatser vid 

rätt tidpunkt för att öka målgruppens möjligheter till arbetsmarknadsetablering. Ur den 

social-ekologiska modellen (Stokols et al., 2013) är det viktigt att samhället erbjuder 

lämpliga insatser för individen eftersom att dessa är av stor betydelse för den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Handläggarna upplever Supported Employment 

som en resurs och vilken Supported Employment modell som är aktuell beror på var i 

processen individen befinner sig.  Utifrån ICF (Pless & Granlund, 2011; WHO, 2002) 

kan Supported Employment ses som en viktig underlättande omgivningsfaktorer. Ur ett 

återhämtningsperspektiv anser Rosenberg och Schön (2014) att Supported Employment 

är återhämtningsinriktat eftersom målet är ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.  

Schön et al. (2009) beskriver att individer utvecklas under återhämtningsprocessen och 

därmed har ett varierande behov av stöd under processen.  
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8 Generell diskussion 

8.1 Sammanfattande diskussion 

I resultatet framkom att den arbetslivsinriktade rehabiliteringen påverkas av många 

aspekter som inte ingår i den försäkringsmässiga bedömningen av arbetsförmåga. 

Målgruppens möjligheter till arbetsmarknadsetablering påverkas utifrån ICFs 

tankemodell (Pless & Granlund, 2011; WHO, 2002) av personliga- och 

omgivningsfaktorer. Den social-ekologiska modellen (Stokols et al., 2013) 

uppmärksammar att individen och omgivningen påverkar varandra. Vilket i sin tur 

innebär att omgivningen påverkar individens arbetslivsinriktade rehabilitering. Ur ett 

återhämtningsperspektiv så har omgivningen betydelse för individens återhämtning 

(Borg, 2007). En återhämtningsinriktad verksamhet bygger på ”individens rättighet till 

ett delaktigt liv, möjligheterna att välja och styra sitt eget liv, inklusive vård och 

stödåtgärder, och en hoppfullhet om möjligheterna till ett meningsfullt liv” (Rosenberg 

& Schön, s.368).  

   Efter att ha analyserat fokusgruppsdiskussionen med en manifest och latent kvalitativ 

innehållsanalys skapades de två kategorierna “Motivationens och anhörigstödets roll” 

och “Professionellas stöd i rehabiliteringsprocessen” samt det övergripande temat “Rätt 

stöd och rätt insatser vid rätt tidpunkt”. Genom dessa anser vi att studiens syfte är 

uppnått och frågeställningarna besvarade. Det var dock flera aspekter som gick att se 

som både resurser och hinder. Ur ett individperspektiv visar resultatet att motivation och 

anhörigstöd upplevs som resurser för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. 

Handläggarnas erfarenheter visade också att brist på dessa ofta upplevs som ett hinder 

för målgruppens möjligheter till arbetsmarknadsetablering. Ur ett samhällsperspektiv 

visade resultatet att de professionellas stöd har en stor betydelse för den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Samverkan med andra rehabiliteringsaktörer och 

Supported Employment upplevdes som viktiga resurser för målgruppen. Resultatet 

visade också att det saknas tidiga insatser för en stor del av målgruppen vilket är ett 

hinder för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.  
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8.2  Metoddiskussion 

Fokusgruppsdiskussionen genomfördes med försäkringskassehandläggare från ett lokalt 

försäkringscentra för att vi var intresserade av att undersöka vilka aspekter som 

påverkar målgruppens arbetslivsinriktade rehabilitering där vi bor och kommer att 

arbeta efter utbildningen.  

     Eftersom denna studie hade som syfte att deltagarna utifrån sin profession skulle dela 

med sig av sina erfarenheter och upplevelser var det lämpligt att använda sig av en 

grupp som redan kände varandra. Dahlin-Ivanoff (2011) tar upp detta och menar att om 

personerna känner varandra sedan tidigare så kan detta skapa en förtroendefull miljö. 

Bryman (2011) anser att om deltagarna redan känner varandra så blir diskussionerna 

mer naturliga. Under studiens fokusgruppsdiskussion kom alla deltagarna till tals och 

under vissa teman skedde det en fördjupning av resonemang då deltagarna utvecklade 

sina svar vilket gav ett djup i diskussion. Eftersom det var ett ostrukturerat upplägg 

kunde deltagarna även fylla på tidigare teman under hela diskussionen.  

   Vid innehållsanalysen framkom det övervägande resurser och hinder på samhällsnivå. 

För att besvara första frågeställningen blev detta lite problematiskt eftersom få resurser 

och hinder på individnivå framkom.  

    Intentionen med studien var inte att det skulle gå att generalisera resultatet. Målet var 

att skapa en förståelse för handläggarnas erfarenheter och upplevelser. För att öka 

studiens trovärdighet och göra den möjlig att överföra, värderades resultatet i relation 

till den teoretiska referensramen. Resultatet relaterades även till en ny 

granskningsrapport från Riksrevisionen som släpptes den 29 april 2015.  

 

8.3 Slutsatser 

För att öka möjligheten för unga vuxna med aktivitetsersättning att etablera sig på 

arbetsmarknaden krävs det att målgruppen får ett utökat stöd med Supported 

Employment under den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Det är viktigt att det är rätt 

stöd och rätt insats vid rätt tidpunkt.  

    Idag har många med aktivitetsersättning en psykisk ohälsa och genomgår en 

återhämtningsprocess. Individens möjligheter till arbetsmarknadsetablering påverkas 

även av samhällets höga krav på produktivitet. För att uppnå målet att påtagligt öka 

målgruppens deltagande i arbets- och samhällslivet måste samhället ta sitt ansvar. Det 

krävs fler tidiga insatser och arbetsplatser som är anpassade efter individernas behov. 
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Det är även viktigt att de framgångsrika projekten blir implementerade över hela landet 

så att alla får samma förutsättningar.  

     Under rehabiliteringsprocessen har individerna ofta kontakt med ett flertal 

rehabiliteringsaktörer. För att tillvarata individernas arbetsförmåga är det viktigt att 

samverkan fungerar bra mellan alla aktörer och att handläggarna på Försäkringskassan 

får de resurser som krävs för att uppfylla samordningsuppdraget. Aktivitetsersättningen 

måste utvecklas och det bör göras en komparativ analys mellan olika länders varianter 

av Supported Employment inom en snar framtid.  
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10.1 Bilaga 1: Informationsbrev 

Inbjudan till en studie om arbetslivsinriktad rehabilitering för unga vuxna med 

funktionsnedsättning som erhåller aktivitetsersättning 

 

Du tillfrågas härmed om att delta i en studie om arbetslivsinriktad rehabilitering eftersom du 

arbetar som personlig handläggare på Försäkringskassan.  

 

Idag saknas det forskning om vilka aspekter som mest påverkar arbetsmarknadsetableringen 

för unga vuxna med funktionsnedsättning. Därför vill vi nu undersöka vilka resurser och 

hinder som påverkar den arbetslivsinriktade rehabiliteringen utifrån ett individ- och 

samhällsperspektiv. Detta för att samhället ska kunna erbjuda rätt stöd och lämpliga insatser 

för målgruppen vid rätt tidpunkt.  

 

För att undersöka detta så har vi valt en kvalitativ forskningsstrategi och kommer att 

genomföra en fokusgruppsdiskussion med personliga handläggare som arbetar med 

aktivitetsersättning. Detta målinriktade urval har vi valt för att handläggarna på 

Försäkringskassan har ett samordningsansvar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. 

 

Syftet med studien är att undersöka vilka erfarenheter och upplevelser som personliga 

handläggare på Försäkringskassan har angående den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och 

möjligheterna till arbetsmarknadsetablering för unga vuxna med aktivitetsersättning.  

 

Mer specifikt syftar studien till att besvara följande frågeställningar: 

 

 Vad finns det för resurser och hinder för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen sett ur 

ett individperspektiv? 

 Vad finns det för resurser och hinder för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen sett ur 

ett samhällsperspektiv? 
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Vi som gör studien kommer från Mittuniversitetet och studerar sista terminen på programmet 

Hälsa och rehabilitering i arbetslivet.  

 

Ditt deltagande är naturligtvis helt frivilligt och du har även rätt att när som helst avbryta din 

medverkan utan att ange skäl. Alla som väljer att delta i studien kommer att få lämna ett 

muntligt samtycke som kommer att spelas in i samband med fokusgruppsdiskussionen. 

 

Vid fokusgruppsdiskussionen är uppgifter om deltagare och allt som sägs i gruppen 

konfidentiellt och vi kommer även att avidentifiera orten där studien genomförs. 

Fokusgruppsdiskussionen kommer att pågå under två timmar och diskussionen kommer att 

spelas in.  Vid transkriberingen av materialet är det bara vi och vår handledare som kommer 

att få lyssna på diskussionen. Eventuellt kommer vi att genomföra två 

fokusgruppdiskussioner.  

 

Resultatet kommer att presenteras i form av en C-uppsats vid Mittuniversitetet. Uppsatsen 

kommer att återkopplas till alla deltagare efter att den blivit godkänd. Då kommer även 

inspelningen att raderas och materialet att makuleras.  

 

Vill du medverka i studien eller har några frågor är du välkommen att ta kontakt med 

Elisabeth Dahlqvist eller Emma Mattsson senast den 17 april. 

 

Vänliga hälsningar 

 

Elisabeth Dahlqvist och Emma Mattsson 

 

Östersund 

April 2015 

 

 

Kontaktuppgifter studenter:   Kontaktuppgifter handledare: 

  

Elisabeth Dahlqvist   Bengt Åkerström 

Tel. XXX-XXX XX XX   Tel. XXX-XX XX XX 

elek0401@student.miun.se   Mobil XXX-XXX XX XX 

    bengt.akerstrom@miun.se 

Emma Mattsson 

Tel. XXX-XXX XX XX 

emma1205@student.miun.se 

mailto:elek0401@student.miun.se
mailto:bengt.akerstrom@miun.se
mailto:emma1205@student.miun.se
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10.2 Bilaga 2: Nyckeldiskussionsfrågor  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nyckeldiskussionsfrågor till fokusgruppsdiskussionen 
 

 

 Vad finns det för resurser för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen sett ur ett 

individperspektiv? 

 

 

 

 Vad finns det för hinder för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen sett ur ett 

individperspektiv? 

 

 

 Vad finns det för resurser för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen sett ur ett 

samhällsperspektiv? 

 

 

 Vad finns det för hinder för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen sett ur ett 

samhällsperspektiv? 
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10.3 Bilaga 3: Kvalitativ innehållsanalys   

 

Tabell 1. Exempel på kvalitativ innehållsanalys. 

Meningsenheter Kondenserade meningsenheter Koder Subkategorier Kategorier Tema 

IP 1: Ja, men det kan bli ett 

hinder för sen så finns det 

även, å det var nån också 

inne på här, föräldrar till dom 

här personerna som har 

ersättning. Å sen kan det ju 

bli så att föräldrarna börjar 

fundera över... verkligen… 

är det här bra för dig, 

kommer det här bli bra 

liksom? Du kommer bli av 

med ersättningen ... så de e 

ju… Så ja det ser jag som ett 

väldigt stort hinder. 

Det kan bli ett hinder. Föräldrarna 

börjar fundera om det verkligen är 

bra. Individen blir av med 

ersättningen. 

Anhöriga 

Ekonomi 

Hinder 

Anhörigstödets betydelse 

 

Motivation och 

anhörigstödets roll 

Rätt stöd och rätt 

insatser vid rätt 

tidpunkt 
IP 3: Jag tänker att det ska 

vara rätt insats vid rätt 

tidpunkt. (Gruppen: JA 

mmm) Alltså att det kanske 

från början är typ ett 

personligt ombud eller en 

Case manager som kanske 

sen mynnar ut i en SIUS-

konsulent när det är dags för 

arbetsträning. (Gruppen: 

Mmm) Då tror jag att man 

får den rätta insatsen vid... ja 

beroende på… alltså vart 

man är i livet liksom. 

Jag tänker att det ska vara rätt 

insats vid rätt tidpunkt. Från 

början kan det vara ett personligt 

ombud eller en Case Manager som 

sedan mynnar ut i en SIUS-

konsulent när det är dags för 

arbetsträning. 

Case Manager 

SIUS-konsulent 

Arbetsträning 

 

Supported Employment vid 

arbetsmarknadsetablering 
Professionellas stöd i 

rehabiliteringsprocessen 

 


