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Abstrakt 

Det är angeläget för myndigheter som arbetar med frågor om arbetslivsinriktad 

rehabilitering att hitta lämpliga arbetsplatser till individer som inte kan återgå till sina 

ursprungliga jobb, har funktionsnedsättningar eller är långtidsarbetslösa. En samverkan 

som vuxit under senare år är arbetet tillsammans med frivilligorganisationer. Syftet med 

uppsatsen var att undersöka vilka förutsättningar personalen hos 

frivilligorganisationerna har att ta emot samt erbjuda arbetsträning eller arbetsprövning 

till personer i arbetslivsinriktad rehabilitering och vilket stöd personalen behöver för att 

klara av uppdraget. Metoden var semistrukturerade intervjuer med sex personer som var 

ansvariga för arbetslivsinriktad rehabilitering hos fyra frivilligorganisationer. Den 

kvalitativa innehållsanalysen resulterade i fyra huvudkategorier och elva 

underkategorier.  Det övergripande temat var “Personalens förutsättningar och stöd”. 

Resultatet visade att förutsättningar och stöd som personalen på frivilligorganisationer 

behöver för att klara av uppdraget att ta emot personer i arbetslivsinriktad rehabilitering 

uppnås med a) personalens tillgångar vad det gäller individfokus samt arbetsmiljö, 

tillgänglighet till enkla arbetsuppgifter samt positiv människosyn b) samarbete med 

andra myndigheter vad det gäller samverkan, kommunikation samt information c) 

personalens kompetens vad det gäller kunskap om funktionsnedsättningar, kunskap om 

coaching samt personliga egenskaper d) arbetsrelaterade samtal och stöd vad gäller 

handledning samt önskan om att undvika ensamt arbete.  

 

Nyckelord: Frivilligorganisationer, Sverige, Arbetslivsinriktad rehabilitering, 

arbetsförmåga, arbetslöshet, personalkompetens, empati, funktionshinder. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

Utbildningen ger unika möjligheter att få kunskaper, växa som person och öppnar dörrar 

till en tuff arbetsmarknad som helt plötsligt känns mer tillgänglig när utbildningen är 

klar. För att komma dit ställs höga krav på studenten att avsätta tid för att läsa varje dag, 

förståelse om att det är ständigt ont om tid samt att tillgängligheten till familjen och 

vänner inte är som det önskas. Under tiden vi skrev uppsats utvecklades vi genom att 

samarbeta samtidigt som vi kunde arbeta självständigt. Den här C-uppsatsen är sista 

delmomentet av sjätte och avslutande terminen i Rehabiliteringsvetenskap C inom 

Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet.  

Vi vill Tacka 

Våra intervjupersoner som har bidragit med givande och bra intervjuer och gett av sin 

tid för att vi skulle få möjligheten att slutföra vår utbildning. Även här visade Ni att Ni 

tänker på individen och har individfokus. Ni är en del av vår utbildning! Tack för att Ni 

trodde på oss! 

Vår handledare Bengt Åkerström som fanns vid vår sida när koncentrationen svek och 

nya idéer behövdes med ett telefonsamtal, mötet via Adobe Connect eller mailkontakt. 

Vår handledningsgrupp med lärare Bodil Landstad, Bengt Åkerström och Maria Warne 

samt elever som har prestigelöst delat med sig av sina erfarenheter och kommit med 

förslag till förbättringsmöjligheter att skriva c-uppsatsen. Ni var fantastiska! 

Våra familjer som har haft förståelse för oss då vi inte alltid hade tid för att umgås med 

dem. 

 

Maj, 2015 

Aida Rustemovic & Barbro Emilsson 
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Bakgrund 

Arbetsmarknadspolitiken i Sverige har allt mer kommit att präglats av begrepp som 

leverera, flexibilitet, konkurrens och arbetslinjen. Arbetslinjen enligt Ekberg (2009) 

bygger på att alla har rätt till ett arbete men också på att man har en skyldighet att 

försörja sig om inte arbetsmarknadsmässiga eller medicinska skäl hindrar detta. 

Individer som befinner sig långt borta från arbetsmarknaden genom arbetslöshet eller av 

medicinska orsaker kan ha svårt att leva upp till arbetsgivarnas önskemål. Inspektionen 

för socialförsäkringen (ISF) belyser att många aspekter påverkar sjukfrånvaron. Det 

handlar om både väntetider i sjukvården, arbetsmiljö och andra anställningsförhållanden 

men också attityder till sjukskrivning, social interaktion och sjukförsäkringens samspel 

med andra socialförsäkringar (ISF, 2012). 

Inom arbetsmarknadspolitiken har även betonats att det behöver skapas bättre 

förutsättningar för personer med funktionsnedsättningar för att kunna få ingång till 

arbetsmarknaden. I enlighet med Regeringens proposition 2013/14:198 trädde en ny 

förändring i kraft den 1 januari 2015 som var ett förslag om bristande tillgänglighet som 

en form av diskriminering. Bristande tillgänglighet betyder att personer med 

funktionsnedsättningar missgynnas genom att de inte får samma förutsättningar på 

arbetsplatsen. 

Carlsson, Hjelmquist och Lundberg (2011) skriver om att synen på funktionshinder och 

handikapp växlat under årens lopp och viktiga diskussioner om hur man skall definiera 

handikapp och funktionshinder har förts såväl nationellt och internationellt under de 

senaste decennierna. Världshälsoorganisationen (WHO) har som en del i Förenta 

Nationernas (FN) arbete inom funktionshinderområdet varit drivande i dessa frågor 

(Pless & Granlund, 2011). Enligt Socialstyrelsens definition handlar det om att 

Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller 

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

sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående eller av övergående natur. 

Funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en 

person i relation till omgivningen (Socialstyrelsen, 2007). 
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Enligt International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) handlar 

omgivningsfaktorer om den “fysiska, sociala och attitydmässiga kontext/ miljö där 

individer lever och verkar” (Pless & Granlund, 2011, s.24). Det handlar om att 

omgivningen påverkar hur individen fungerar i den miljön. Underlättande 

omgivningsfaktorer som personligt stöd har en positiv inverkan på hur individen 

fungerar. 

Det finns ett behov av arbetsplatser som kan erbjuda arbetsuppgifter där det finns en 

förståelse för människors olika behov. Personalen på arbetsplatsen är av stor betydelse 

och vilka förutsättningar de har till att kunna ta hand om människor i behov av 

individanpassade arbeten. God arbetsgemenskap och personalens bemötande är viktiga 

pusselbitar i arbetet med arbetslivsinriktad rehabilitering (Wagner, Wessel1& Harder, 

2011). 

Det är angeläget för myndigheter som arbetar med frågor om arbetslivsinriktad 

rehabilitering att hitta lämpliga arbetsplatser i de fall då personerna inte kan återgå till 

sina ursprungliga jobb, har funktionsnedsättningar eller är långtidsarbetslösa. Flera 

myndigheter arbetar tillsammans i dessa frågor. Arbetsförmedlingen samverkar med 

kommun, arbetsintegrerade sociala företag, andra utbildningsföretag och 

frivilligorganisationer för att hitta arbets- och praktikplatser (SOU 2012:31). Enligt 

Svensk författningssamling (SFS) 2000:628, 11§ innebär arbetslivsinriktad 

rehabilitering att ”den som är i behov av särskilt stöd erbjuds utredande, vägledande, 

rehabiliterande eller arbetsförberedande insatser.” 

Försäkringskassans roll i rehabiliteringsprocessen är framförallt som samordnare vilken 

regleras i Socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110,SFB, 30 kap. 8 §). 

Rehabiliteringskedjan används för bedömning av sjukpenning i förhållande till det egna 

arbetet, annat arbete hos arbetsgivaren eller den reguljära arbetsmarknaden (Gunzel & 

Zanderin, 2008). 

Frivilligorganisationer 

En samverkan som vuxit under senare år är arbetet tillsammans med 

frivilligorganisationer. Både inom Sverige och Internationellt har många av dessa 

organisationer uppkommit ur sociala behov i samhället och har ofta humanitära och 

diakonala fokus.  ”Diakoni betyder ”tjänst” och innebär omsorg om medmänniskan i 
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livets olika situationer” (Svenska kyrkan, 2015). Frivilligorganisationer med sin 

verksamhet kan erbjuda anpassad sysselsättning, rehabilitering eller arbete utifrån 

personens behov. Personer som befinner sig i arbetslivsinriktad rehabilitering är inte 

alla gånger medvetna om sina egna förutsättningar, möjligheter samt villkoren i 

arbetslivet. Ofta behöver de stöd för att stärka sitt självförtroende och att få redskap för 

att förändra sin arbets- och livssituation (ESF rådet, 2010). Exempel på verksamma 

frivilligorganisationer är bland annat: Röda Korset, idéburna organisationer via kyrkan, 

Myrorna, Bra & Begagnat, Erikshjälpen och IOGT NTO.  

Jonsson (2006) beskriver frivilligorganisationer som icke- vinst drivande vilket innebär 

att eventuell vinst går tillbaka till organisationen. Verksamheten drivs till stor del av 

volontärer och frivilliga. Frivilligorganisationer är formella och har en styrelse och 

regelbundna aktiviteter. 

Tidigare Studier 
 

Översikten över tidigare studier handlar om Frivilligorganisationernas nya roll. Sedan 

följer en mer allmän översikt över Meningsfulla arbetsuppgifter; Samverkan, samarbete 

samt kommunikation och Personalens kompetens. Det som dessa studier tar upp är inte 

specifikt relaterat till frivilligorganisationer utan kan gälla arbetsplatser generellt.  

Frivilligorganisationernas nya roll  

Studierna beskriver rehabiliteringsuppdraget och frivilligorganisationernas humanitära 

fokus både i Sverige och internationellt. Jonsson (2006) studie handlar om sociala 

frivilligorganisationer och hur de uppkommit genom ett behov av att skapa ett hållbart 

samhälle genom att återanvända saker och också kunna göra insatser för de mest 

behövande. Studien belyser också långtidsarbetslösa som under kortare tider får 

bidragsanställningar hos frivilligorganisationer (ibid). 

Frivilligorganisationer ur ett Internationellt perspektiv kallas ofta non-governmental 

Organizations (NGO). Guay, Doh och Sinclair (2004) beskriver begreppet “non -

governmental organizations” både utifrån de sociala tjänster som de kan ge i samhället i 

form av hälsovård, utbildning eller biståndsarbete. Guay et.al beskriver även att NGOs 

kan vara engagerade i att genom påtryckningar mot regeringar och internationella 

organisationer påverka situationer i samhället. NGOs har ofta ett humanitärt fokus där 
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organisationer engagerar sig i de fattigas situation och Holmén och Jirström (2009) 

kallar dem “vakthundar” som bevakar myndigheter i t.ex. biståndsfrågor. 

Meningsfulla arbetsuppgifter 

Följande studier belyser vikten av sociala relationer på arbetet samt att individer i 

rehabiliteringen har individanpassade arbetsuppgifter. 

Fadyl, McPherson och Nicholls (2015) beskriver i sin studie om att istället för att 

personen ska formas till att passa ett arbete handlar det här ofta om att arbetet anpassas 

till individen. För personen ifråga handlar det om att omvärdera ens ”värde” och försöka 

hitta det arbete som passar nu.  

Glavare, Löfgren och Schult (2012) samt Ekbladh (2008) visar hur arbete gav 

personerna i studierna en positiv erfarenhet och ökade deras känsla av sammanhang. 

Arbetet gav dem struktur för vardagen och ökade självförtroendet. Sociala relationer 

och känslan av en lyckad arbetsprestation ökade välbefinnandet. 

Samverkan, samarbete samt kommunikation  

Andersson, Ahlgren, Axelsson, Eriksson och Axelsson (2011) beskriver att i en tid av 

specialisering och ett ökat utbud av både statliga och icke statliga organisationer, privata 

initiativ och frivilligorganisationer är det viktigt att hitta samverkansformer. Det finns 

en risk för fragmentering när flera myndigheter är inblandade i den enskilde individens 

rehabilitering och det finns en risk att falla mellan stolarna i de olika organisationer och 

myndigheter de deltar i.  

Jakobsson, Bergroth, Schuldt och Ekholm (2005) beskriver vikten av att olika aktörer 

samarbetar för att det ska bli en effektiv rehabilitering. Det finns en risk att de som 

arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering använder olika vokabulär och även olika 

tradition i hur de arbetar vilket gör att de sällan samverkar med varandra. De träffas 

sällan och vet inte hur de andra tänker, arbetar och agerar. 

Holm, Lender, Bermudez-Svankvist och Sörman (2011) betonar att kommunikation och 

att kunna träffas över de olika organisationsgränserna bidrar till att hjälpa individen i 

rehabiliteringen. 
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Personalens kompetens 

Studier om coaching och funktionsnedsättningar beskriver hur funktionsnedsättningarna 

påverkar individer samt beskriver coaching som stöd till att individerna lär sig hantera 

sina sjukdomar och fungera bättre i vardagen. Hilmarsson (2012) har en fri översättning 

från International Coach Federation som beskriver begreppet coaching som: "Coaching 

är att verka genom en stödjande relation vars syfte är att hjälpa människor att nå sina 

mål, lösa problem och locka fram människors möjligheter och bästa egenskaper." (s. 

212) 

McGonagle, Beatty och Joffe (2014) gjorde studier om personer som har kroniska 

sjukdomar och som arbetar. De kan möta utmaningar i samband med att upprätthålla sin 

insats i arbetet och att kommunicera om sin sjukdom. Syftet med studien var att bedöma 

coachings effektivitet samt att bestämma dess livskraft. Resultatet i undersökningen 

visade att coaching ökade möjligheterna till personligt välbefinnande och att personerna 

hade bättre möjligheter att hantera arbetet och sin kroniska sjukdom. I studier från 

Spanien betonar de Urries och Verdugo (2011) även vikten av att få träning och stöd för 

personer med funktionsnedsättningar både innan de började arbeta och även under 

arbetets gång.  

Hagner, Rogan och Murphy (1992) beskriver i studien vikten av mentorer som verkar 

för ett stödjande sätt att arbeta. Det handlar inte bara om att lära ut den formella 

yrkesskickligheten och uppgiften i ett jobb utan också att lära ut den sociala förmågan 

och det sociala beteendet på arbetsplatsen 

Phillips, Kaseroff, Fleming och Huck (2014) studie visar att sociala färdigheter spelar 

stor roll vid anställningar hos personer med bland annat autism, asperger och 

schizofreni. Även intensiva medicinska behov och fysiska eller sociala hinder hos 

personer begränsar deras möjligheter till social interaktion. Studien visar att det är 

viktigt att fokusera på både personer med funktionshinder och hans eller hennes 

omgivning. 
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Problemställning 

Som bakgrunden har visat så har frivilligorganisationerna fått en ny plats i samhället. 

Personalen som arbetar hos dem är antingen anställda eller volontärer och har fått en 

krävande uppgift att ta emot personer som är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering 

för att återgå till arbetslivet. Frivilligorganisationerna och frivilligorganisationernas 

personal tar emot människor från Arbetsförmedlingen samt andra myndigheter och 

erbjuder dem handledning samt anpassade arbetsuppgifter. Utifrån detta är det intressant 

att undersöka personalens situation när det gäller att ta emot personer i 

arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Syfte  
 

Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka förutsättningar personalen hos 

frivilligorganisationerna har att ta emot samt erbjuda arbetsträning eller arbetsprövning 

till personer i arbetslivsinriktad rehabilitering och vilket stöd personalen behöver för att 

klara av uppdraget. 

 

Frågeställningar 

 Vilka förutsättningar har personalen hos frivilligorganisationerna att ta emot 

samt erbjuda arbetsträning eller arbetsprövning till personer i arbetslivsinriktad 

rehabilitering? 

 Vilket stöd behöver personalen hos frivilligorganisationerna för att klara 

uppdraget? 

 

Metod 

Utifrån studiens syfte valdes den induktiva kvalitativa metoden med semistrukturerade 

intervjuer. Den kvalitativa metoden gav en mer djupare ansats och kunde mer belysa 

intervjupersonernas upplevelser (Bryman, 2013). 
 

Arbetsplatser och intervjupersoner 

Målet för urvalet var att intervjua personer som var ansvariga för arbetslivsinriktad 

rehabilitering hos frivilligorganisationerna. På en av frivilligorganisationerna användes 

snöbollsurval då intervjupersonerna hade olika ansvar och befattningar i organisationen. 
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När den första intervjun genomfördes rekommenderade personen sin kollega som i sin 

tur rekommenderade en kollega till.  

Hos de tre andra frivilligorganisationerna skedde ett målinriktat urval där direktkontakt 

togs med dem som var ansvariga för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen (Bryman, 

2013). 

Intervjuerna gjordes hos frivilligorganisationer i fyra olika kommuner i Sverige. Dessa 

arbetsplatser var från tre olika organisationer. Sammanlagt intervjuades sex personer på 

fyra olika arbetsplatser. Fyra av dem var direkt anställda av frivilligorganisationerna och 

två var anställda från kommunen men samtliga hade sin arbetsplats hos 

frivilligorganisationerna. Intervjupersonerna hade olika ansvar och det fanns en skillnad 

ifråga om hur nära de arbetade med de personer som var i arbetslivsinriktad 

rehabilitering.  

Material 

Vi arbetade fram ett inbjudningsbrev som skulle skickas till de personer som skulle 

intervjuas. (Bilaga 1) Brevet förklarade intervjuns syfte och de etiska aspekterna som 

det togs hänsyn till. I brevet fanns även frågeområden inkluderade för att 

intervjupersonerna skulle få en uppfattning om vad intervjun skulle handla om.  

Intervjuguiden skapades med huvudrubriker och underfrågor (Bilaga 2). För att få svar 

på vilka förutsättningar och stöd personalen hos frivilligorganisationerna behövde för 

att klara av rehabiliteringsarbetet har vi ställt följande frågor som handlade om  

a) verksamhetens organisation b) rehabiliteringsuppdraget c) underlag från 

myndigheterna d) sekretess mellan myndigheterna e) samarbete med myndigheterna f) 

resurser och krav i arbetet g) rapportering till personens handläggare h) ekonomiskt stöd 

från myndigheterna. Frågeområdena utarbetades utifrån beskrivningar och 

problemställningar som vi uppmärksammade i de tidigare studierna samt utifrån den 

personliga informationen som vi har fått i mötet med en Arbetsförmedling. 

Mittuniversitetets biblioteks webbplats har använts vid sökning i databaser efter 

vetenskapliga artiklar och studier. Huvudsakligen har ämnesguiden 

”Rehabiliteringsvetenskap” använts och flera artiklar har använts från Pub Med, Pro 
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quest och Sve Med+. Även allmän sökning under PRIMO har använts gällande 

frivilligorganisationer och NGO:s. 

Sökord: ”frivilligorganisationer”, “Sweden”, ”vocational rehabilitation”, ”non -

governmental organizations” (NGO), ”work ability”, ”unemployment”, “staff 

competence”, “personnel”, ”disability.” 

Procedur 

Sammanlagt utfördes sex semistrukturerade intervjuer på respektive arbetsplatser och 

varade mellan 40-60 minuter. Intervjuerna var uppdelade till tre personer vardera och 

skedde var för sig eftersom avståndet emellan bostadsorterna är för stort för att båda 

skulle intervjua alla.  En första kontakt togs via telefon och besök hos 

frivilligorganisationer. Efter den första kontakten skickades inbjudningsbrevet 

inkluderande information om frågeområden till de som samtyckt till intervju. Till 

själva intervjun användes en intervjuguide vilket gav en flexibilitet att inte behöva ta 

frågorna i strikt ordning. Istället fanns möjligheten att följa teman som kom upp under 

intervjun (Bryman, 2013). 

I slutet av intervjun fick intervjupersonerna möjlighet att tillägga något som de själva 

tyckte var viktigt för vårt syfte och våra frågeställningar. Detta poängterade vikten av de 

intervjuades egna åsikter och upplevelser (Backman, 2008). 

Etiska överväganden 

I enlighet med Bryman (2013) valdes de etiska grundprinciperna gällande 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet uppfylldes genom att den första kontakten med arbetsplatserna 

skedde via telefonkontakt eller personliga möten. Studiens syfte och dess etiska 

aspekter informerades om via ett inbjudningsbrev. I brevet informerades även om en 

önskan att spela in intervjuerna samt att deras deltagande var frivilligt och att 

intervjupersonerna hade rätt att hoppa av om de så önskade. Den färdiga uppsatsen 

kommer efter examen att skickas till de intervjuade. 

Samtyckeskravet uppfylldes genom att deltagarna i undersökningen bestämde över sin 

medverkan i undersökningen och vilka frågor de vill ge svar på. Inspelning av intervjun 



9 
 

gjordes endast om intervjupersonen samtyckte till detta. Alla de intervjuade samtyckte 

till inspelningen och ett muntligt samtycke spelades in i början av varje intervju. 

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att inga namn på varken individer eller 

arbetsplatser har nämnts utan personer är nämnda enligt IP1, IP2 osv. Allt material 

kommer att förstöras efter skrivandets slut.  

För att nyttjandekravet skulle bli uppfyllt betonades att informationen som framkom i 

intervjuerna endast använts för undersökningens ändamål. 

Databehandling och analys  

Efter varje inspelad intervju skedde transkribering av intervjuerna. Intervjuerna 

lyssnades till ett flertal gånger för att skriva ner texten så ordagrant som möjligt. Den 

transkriberade texten studerades, diskuterades och analyserades tillsammans för att få en 

helhetsbild av innehållet. 

Sedan följde en kvalitativ innehållsanalys där analysen skedde i flera steg enligt 

Graneheim och Lundman (2004). Genom att bilda meningsbärande enheter och 

kondenserade meningsenheter lyftes de centrala delarna av intervjuerna fram. När det 

var utfört skedde själva kodningen och grupperingar i underkategorier och kategorier 

(se exempel bilaga 3). Innehållsanalysen och kodningen var sedan helt vägledande till 

fortsatt sökande av studier och även till de temaområden av studier som presenteras. 

Begränsningar 

Bristerna i studien har varit de begränsade antal personer som intervjuats och att det 

genom det kvalitativa intervjusättet har funnits en risk att vi påverkat studien genom 

egna värderingar och tolkningar. En hjälp var de inspelade intervjuerna som lyssnats till 

flera gånger och på så sätt kunde en så noggrann analys som möjligt göras (Bryman, 

2013). Det var en fördel att vi kunde intervjua i olika kommuner och på så sätt få en lite 

större spridning av information om hur arbetet utförs ifråga om arbetslivsinriktad 

rehabilitering inom frivilligorganisationerna.  
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Tillförlitlighet  

Kvalitativ forskning strävar efter trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en 

möjlighet att styrka och konfirmera studien (Bryman, 2013). Genom att ge så noggranna 

beskrivningar av de olika stegen i studien som möjligt har strävan efter pålitlighet och 

överförbarhet funnits. Intervjupersonerna har i många frågor svarat på liknande sätt 

även om deras arbetsplatser varit i olika kommuner och de haft olika befattningar. 

Det ger en antydan om att studien skulle kunna vara överförbar i ett större sammanhang 

och gälla fler arbetsplatser. Det är viktigt att sträva efter tillförlitlighet och genom att 

diskussionen i resultatet understöds av direkta citat görs studien mer trovärdig. Strävan 

efter att kunna styrka och konfirmera studien har gjorts genom att innehållsanalysen fått 

ligga till grund för resultatdiskussionen. Egna värderingar och förförståelsen för studien 

har inte medvetet fått styra studien. 

Resultat och diskussion 

Genom innehållsanalysen har framkommit följande kategorier som är personalens 

tillgångar, samarbete, personalens kompetens samt arbetsrelaterade samtal och stöd. 

Underkategorierna förstärker resultatet och sammankopplas med tidigare studier i denna 

del. Tidigare studier som poängterar vikten av samarbete, kompetens och 

arbetsrelaterade samtal och stöd är övergripande för alla yrkeskategorier. I denna studie 

blir de specifikt inriktade på personalen inom frivilligorganisationerna eftersom 

studierna bekräftar intervjusvaren. 
I detta avsnitt och enligt tabell 1 tar vi upp de förutsättningar och stöd som personalen 

hos frivilligorganisationer har för att klara av uppdraget med arbetslivsinriktad 

rehabilitering. 
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Tabell 1 Ett övergripande tema och ett resultat av innehållsanalysen med kodning i 

kategorier och underkategorier. 

 

Tema 

Arbetslivsinriktad rehabilitering hos frivilligorganisationer 
Med fokus på personalens upplevelser av förutsättningar och stöd 

 

Övergripande tema för innehållsanalys  

Personalens förutsättningar och stöd 

_____________________________________________________________________ 

Kategorier                                                         Underkategorier 

 

 

Personalens tillgångar  Individfokus och bra arbetsmiljö 

Tillgång till enkla arbetsuppgifter 

Positiv människosyn 

 

 

Samarbete Samverkan 

Kommunikation 

Information inför placering 

 

 

Personalens kompetens Kunskap om funktionsnedsättningar 

Kunskap om coaching 

Personliga egenskaper 

 

 

Arbetsrelaterade samtal och stöd Handledning 

Undvika ensamt arbete 

 

 

 

 

Personalens tillgångar 

Individfokus och bra arbetsmiljö                        

Det framgår av intervjuerna att meningsfulla samt individanpassade arbetsuppgifter till 

individer i arbetslivsinriktad rehabilitering är en del av en god arbetsmiljö. Det främjar 

individernas rehabilitering och därmed personalens uppdrag av att klara av sitt 

rehabiliteringsuppdrag. Om det finns några fysiska hinder eller något annat som 

arbetsplatsen ska ha hänsyn till speciellt, är det enligt IP1 viktigt att känna till det för att 

kunna ge en bra arbetsmiljö. Enligt intervjupersonen ska det inte blandas tvång och 

vilja. IP2 tycker att individerna ska ha lämpliga arbetsuppgifter och få sysslor som de 
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klarar av. Det är viktigt att veta vilka krav som kan ställas på individerna samt att den 

som har ansvaret följer upp om de kraven uppfylls. IP3 tycker också att meningsfulla 

arbetsuppgifter är bra för individer så att de känner sig behövda. För IP4 är det ”fullt 

naturligt” att individer ska arbeta i en miljö där de kan känna sig trygga och där de kan 

utvecklas. Om individerna byter till ett nytt ställe som inte riktigt har liknande 

arbetsmiljö känner de sig otrygga och de är ofta frånvarande från arbetet. Det är viktigt 

att var och en hittar en arbetsuppgift och att de får förutsättningar för att lyckas med 

den. Vidare tycker IP4 att 

Balansen i att tillgodogöra både verksamheten och personer kan man hitta men 

den är hela tiden ett givande och tagande. Det krävs stora arbetsinsatser men 

arbetsinsatserna är också beroende av att människor mår bra på arbetsplatsen 

så att det handlar ju om att skapa en bra arbetsmiljö. Då får man balansen. 

Det är viktigt med arbetsuppgifternas innehåll och hur detta påverkar de anställdas 

arbetsmiljö och trivsel. Ekberg, Eklund och Hensing (2015) skriver om betydelsen av 

att arbetsplatsen är en hälsofrämjande arbetsplats med en ledning och organisering som 

stödjer medarbetarna i deras utveckling.  Enligt Kosciulek (2004) ska individerna kunna 

ta beslut om sitt eget öde eller tillvägagångsätt utan tvång. “En grundprincip är att 

arbetets krav och människans egna förutsättningar och ambitioner ska vara i god 

samklang. Detta samspel är beroende av hur arbetet fysiskt, tekniskt och organisatoriskt 

är utformat” (AFS 1980:14, s. 5). Intervjuerna samt litteraturen visar hur personalen, 

individerna i arbetslivsinriktad rehabilitering samt organisationen är beroende av 

varandra. Detta presenteras i figur 1.  
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Figur 1 Personalen, individer i arbetslivsinriktad rehabilitering samt organisationen är 

beroende av varandra. 

Tillgång till enkla arbetsuppgifter 

Flera av intervjupersonerna berör att effektiviseringen i samhället inneburit att många 

enklare arbeten försvunnit. IP1 berättar att t.ex. en del vaktmästaryrken försvunnit då 

personerna kunde gå med post mellan olika avdelningar. Hos frivilligorganisationerna 

erbjuds enklare arbeten utifrån personernas förutsättningar. IP1 betonar att det är viktigt 

att inte glömma dessa arbeten för de behövs idag. Som IP2 säger 

 ”man kan komma och bara sitta med på ett personalfika och det kan räcka som 

arbetsdag och det funkar, man kan komma och bara stryka och det funkar och man 

kan komma och bära tunga möbler och det funkar.”  

IP3 berättar att samhällsdebatten som pågått om att frivilligorganisationerna ska betala 

moms har inte tagit upp om den insats dessa organisationer gör ifråga om 

arbetslivsinriktad rehabilitering och deras möjligheter till individanpassade arbeten. IP2 

anser att samhället har förändrats och frivilligorganisationerna behöver större 

ekonomiska resurser för att klara av utvecklingen. Det behövs mer enkla jobb till bland 

annat långtidssjukskrivna som t.ex. på grund av utbrändhet varit sjukskrivna och 

behöver anpassade arbetsuppgifter samt de behöver arbetstränas för framtida 

anställningar. Enligt IP2 bär frivilligorganisationerna mycket av det ansvaret och har 

den förmånen att kunna ta emot alla typer av människor. IP3 tar upp dilemmat om att 

frivilligorganisationerna inte har möjlighet att erbjuda arbete till alla som de får 

förfrågan om. Enligt IP4 är personalen beroende av att varje individ som är placerad på 

frivilligorganisationen hittar en arbetsuppgift och får förutsättningar för att lyckats med 

den.  

 

Obalans mellan en persons förmåga och förväntningar i arbetet leder till utbrändhet. För 

att främja återgång i arbete efter sjukskrivning behöver de faktorer som orsakade 

stressen förändras (Sandahl & Karlson, 2011). 

Positiv människosyn 

Alla intervjupersoner har betonat ett fokus på individen och en positiv människosyn. 

Det finns en tydlig målsättning hos alla de intervjuade att se varje människa som 

värdefull och viktig och att bygga utifrån de förutsättningar denne har. IP2 berättar om 

den förändring som varit de senaste åren inom frivilligorganisationerna då de inte längre 
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bara riktar sig långt bort igenom hjälparbete utan det handlar om att verksamheten 

förändrar människors liv i närområdet. Det lokala sociala arbetet är enligt IP1 en del av 

det mål som frivilligorganisationerna har. Enligt IP1 är det en “social medmänsklighet.” 

Individerna kan uppleva att oavsett vad deras uppgift är hos frivilligorganisationen så är 

de med i ett större sammanhang och förändrar världen. Detta blir något som stärker 

individen att i sitt egna utsatta läge får vara med och hjälpa någon annan. 

Jonsson (2006) jämför arbetet inom myndigheter och inom frivilligorganisationer och 

studien visar att för att vara verksam i en frivilligorganisation krävs att man har en 

moralisk övertygelse. Det handlar om att personalen står på klientens sida eftersom de 

har en moralisk övertygelse att arbetet med klienten är det viktigaste. 

Samarbete 

Genomgående i de frågor som handlar om kontakten med andra myndigheter 

framkommer samarbete som en viktig förutsättning för personalen att lyckas i sitt 

arbete. 

Samverkan 

Samverkan mellan frivilligorganisationerna och Arbetsförmedlingen är en viktig 

ingrediens till att lyckas i arbetslivsinriktad rehabilitering. Det är viktigt att kunna ha en 

tydlig information om vad som gäller med olika åtgärder och att erbjuda varandra de 

resurser som finns. IP1 berättar att det skulle vara bra att bli informerad om de resurser 

och den hjälp som kan erbjudas i form av samtalsstöd eller psykologer som kan hjälpa 

de personer som är hos frivilligorganisationerna. Det kan också handla om information 

till personen som är i arbetsträning eller påbörjad anställning. Intervjupersonerna 

betonar vikten av att få hjälp från Arbetsförmedlingens handläggare att förklara vad 

anställningen innebär och vad som händer efter anställningens slut. 

IP3 berättar att uppdraget för arbetslivsinriktad rehabilitering kan se olika ut för olika 

samverkanspartners. För personen inom myndigheten kan det handla om att få ut 

personen i arbete och därigenom ligger fokus mycket på arbetsträning och prövning av 

arbetsförmåga. För personalen hos frivilligorganisationen som arbetar nära personen 

och lär känna denne i vardagen kan förutsättningarna för personen se annorlunda ut.  
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Gard och Larsson (2006) studie visar att det är viktigt med en ömsesidig förståelse för 

varandras uppgifter och roller. Organisationer behöver arbeta mot ett gemensamt mål 

för att fånga möjligheterna och se begränsningarna. Jakobsson et al. (2005) beskriver 

vikten av att olika aktörer samarbetar för att det ska bli en effektiv rehabilitering. Det 

finns en risk att de som arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering använder olika 

vokabulär och olika traditioner i hur de arbetar. 

IP6 och IP5 har tydliga ansvarsområden för olika personer som arbetar med 

arbetslivsinriktad rehabilitering. De träffas varje månad i samtal med individen och  

två – tre ansvariga. Även i en av de mindre kommunerna där det är direktkontakt med 

Arbetsförmedlingen har de månatliga träffar med två arbetsförmedlare. 

Intervjupersonerna 3, 4 och 5 upplever detta som viktiga uppföljningssamtal där de kan 

ge feedback och få en helhetssyn av situationen för att på ett bättre sätt kunna hjälpa 

individen framåt utifrån dennes förutsättningar. IP6 tror att det är väldigt stort steg att få 

in samma värdegrund mellan många olika myndigheter. IP4 betonar att bra och mycket 

kommunikation hjälper dem att göra ett bra arbete. 

De intervjupersoner som inte har regelbundna samverkansmöten önskar att de skulle ha 

fler möten mellan personalen hos frivilligorganisationerna och personalen hos 

myndigheterna.  IP1 och IP2 uttrycker en önskan om mer samverkan och att det inte 

bara skulle handla om när personerna kommer och vid nya avtal eller vid avslut.  

IP2 beskriver att  

Jag skulle tycka det var intressant att kunna diskutera mer vad vi ser för behov hos 

den här personen, hur vi kan tillsammans vara med och där vi kanske kan ta beslut 

ibland om hur lång ska den här planeringen va och vad vi ska ha för insatser där vi 

har personens välbefinnande i fokus. 

Jakobsson (2008) studie visar på hur viktigt det är att arbeta nära varandra i 

rehabiliteringsprocessen och att ha regelbundna möten.  

Kommunikation 

Genomgående i alla intervjuer betonas vikten av kommunikation. Det är viktigt och 

värdefullt att kunna kontakta individernas handläggare vid frågor och i lägen då det 

uppstår svårigheter. “Det är betydelsefullt att kunna signalera till handläggaren när 

något inte fungerar bra”, anser IP3. Det är också viktigt att kunna ha en ömsesidig 

kommunikation där både personalen från frivilligorganisationerna likasom 
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handläggarna hos myndigheten kan hjälpa varandra med information när förändringar 

sker. Ett exempel är då det sker byte av handläggare hos myndigheten. IP1 berättar att 

det är viktig att personalen hos frivilligorganisationen får kännedom om detta.  

Holm et al. (2011)  studier belyser hur viktigt det är med kommunikation mellan olika 

organisationer och myndigheter. En tydlig kommunikation hjälper även individen ifråga 

i rehabiliteringen. 

Information inför placering 

Det framkommer från flera av intervjupersonerna att det är viktigt med en 

sammanhängande kontakt där de ansvariga för den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen kan mötas. Inför placeringarna hos frivilligorganisationerna blir det 

första mötet viktigt då samtalet kan handla om gemensamma mål för placeringen. Ofta 

sker dessa möten i trepartssamtal berättar IP3. Mötena sker tillsammans med personen i 

fråga, en handläggare från Arbetsförmedlingen och en personal från 

frivilligorganisationen. På dessa möten samtalar man om hur det ska se ut nu och 

framåt.  

 

IP1 brukar fråga om det finns någon utvärdering eller bedömning gjord sedan tidigare. 

Det kan underlätta jobbet så att återanpassning och rehabilitering blir så bra som 

möjligt. IP1 berättar: ”Dokumentationen gör jag här, inte en journal men en 

dokumentation för varje person.” Informationen skrivs ner efter samtal med personerna 

ifråga. 

Jakobsson (2008)  bekräftar att möten där de professionella möter klienten är viktiga 

och det är viktigt att skapa en situation där individen känner sig trygg och kan lita på 

dem. Det är också viktigt att det finns en ömsesidig respekt för varandra eftersom den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen är ett gemensamt ansvar (ibid). 

När personen ska avsluta sin tid hos frivilligorganisationen sker en rapportering eller ett 

avslutningssamtal tillsammans med handläggaren på Arbetsförmedlingen. Flera av 

intervjupersonerna berättar att de ofta kan se bra resultat.  

IP2 berättar: “de allra flesta personerna som kommit har gjort en fantastisk resa och där 

man faktiskt kan lyfta fram positiva saker.” De har utifrån deras förutsättningar kunnat 

växa och i rapporteringen kan personalen lyfta fram positiva saker som hänt under tiden 
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de varit hos dem. IP1 tycker detta är den spännande delen i arbetet. Att få vara med och 

följa en människas utveckling och få dem att skapa en möjlighet för dem själva 

framöver. IP3 berättar att de också kan få fungera som referens för någon som söker en 

anställning. Vid samtal med företagets ansvariga kan personalen hos 

frivilligorganisationen också få vara med att beskriva de anpassningar som behöver 

göras för att det ska fungera så bra som möjligt för personen ifråga. 

 

Personalens kompetens 

Genom intervjuerna framgår att personalens kompetens hos frivilligorganisationerna 

handlar om deras kunskap om funktionsnedsättningar, kunskap om att coacha andra 

individer samt deras personliga egenskaper. 

Kompetens är således att ha förmåga till handling i ett visst sammanhang, vilket 

inkluderar att med bra resultat utföra och utveckla sina arbetsuppgifter, dvs. att 

använda sig av och vidga det tolknings- och handlingsutrymme som arbetet erbjuder 

(Döös & Larsson, 2008,s.6). 

Kunskap om funktionsnedsättningar 

IP2 utgår ifrån personens egna förutsättningar och att alla individer får sin egen känsla 

om det sociala förhållandet de har på arbetet. Arbetsgivaren ska enligt intervjupersonen 

inte ”grotta ner sig” för mycket i olika diagnoser för då kan individerna använda dem 

som en ursäkt till varför han/hon inte vill testa på en arbetsuppgift. IP 4-5 tycker att det 

är bra att ha kunskap om funktionsnedsättningar för att ha en förståelse för varje individ. 

IP5 anser att detta är särskilt viktigt om individen har ryggproblem eller liknande. Det 

kan också handla om en kognitiv nedsättning där personen har svårt att komma till 

arbetet i tid. 

 

Men det är inte viktigt att veta om en person har ADHD eller vad det nu kan vara 

för någonting i ett första steg. För då kan jag också sätta människor i ett fack som 

det gör att jag någonstans jobbar med dem som om man har ADHD i stället för att 

faktiskt se individens fördelar. (IP5) 

 

IP6 vill ha en grundläggande information om funktionsnedsättningarna men tycker 

också att det är individuellt hur enskilda individer upplever sina diagnoser. Som 

arbetsgivare enligt IP1 är det svårt att ha kunskap om alla diagnoser men det är viktigt 

att fråga personen om hur denne reagerar i vissa situationer, t.ex. fråga hur personen 

reagerar i stressituationer. Om personen har social fobi eller ångest av något slag 

reagerar han/hon på ett helt annat sätt och det är viktigt att ha den kunskapen. 
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Sociala färdigheter beskrivs i en studie av Kopelowicz, Liberman och Zarate (2006)  

som en mångfacetterad faktor där både beteenden, känslomässig förmåga och 

uppfattningsförmågan är viktiga delar. Personalen i studien använde flera olika metoder 

för att arbeta och träna individerna i social träning. Det var viktigt med en balans mellan 

individen i träningen och dess arbetsmiljö (ibid). 

Hagner, Rogan och Murphy (1992) beskriver vikten av mentorer som verkar för ett 

stödjande sätt att arbeta. Det handlar inte bara om att lära ut den formella 

yrkesskickligheten och uppgiften i ett jobb utan också om att lära ut den sociala 

förmågan och det sociala beteendet på arbetsplatsen. 

Davidsson (2007)  skriver om att en handläggare behöver fördjupa sina kunskaper om 

olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser. Kunskaperna kan fördjupas 

genom att fråga individerna själva eller deras närstående men även hämta kunskap hos 

olika organisationer eller yrkesgrupper som behärskar området väl (ibid). 

 

Det är viktigt att vårda mellanmänskliga relationer. ”Det betyder inte avsaknad av kritik 

eller felsökning, tvärtom kan sådan verkställas bättre i ett respektfullt klimat, där viljan 

att lära är större” (SOU 2009:47,s.67). 

 

Coaching  

 

Personerna som kommer till frivilligorganisationerna har olika behov.  

Första tiden med individen enligt IP5 handlar väldigt mycket om att vänta in att 

individen börjar tala, framförallt behövs den tiden för att skapa beroende hos personer. 

Individerna behöver själva bestämma när de känner att de vill prata. Den första tiden 

handlar även om att lära känna varandra. IP5 berättar: ”En del människor har behov av 

att säga konstiga saker för att testa sin coach för att se hur coachen reagerar i vissa 

situationer”. 

Intervjupersonerna bekräftar att sättet för arbetsträning är individanpassat. IP1 och IP2 

berättar att det ibland handlar om att personen behöver finnas med i ett sammanhang 

och social träning blir ett viktigt inslag i arbetslivsinriktad rehabilitering. Det kan handla 

om att tränas stegvis genom olika praktiska uppgifter. IP1 ger ett exempel: 

Man börjar med att stå någonstans för sig själv. Då är det strykning eller något annat 

man står för sig och sedan flyttar man ut strykbrädan lite längre och längre ut tills 

man är ute i lokalen och står. Sedan börjar man med att följa med den personen in på 
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fika t.ex. man sätter sig någonstans långt upp och sedan involverar man den lite mer 

och mer i den sociala biten. 

 

Här finns en medvetenhet och kunskap hos de intervjupersoner vi träffat och den 

kompetens de har är oerhört viktig i processen för individen.  

 

En annan orsak till placeringen hos frivilligorganisationen kan handla om att se hur 

mycket en person orkar jobba under en dag. Det kan handla om både fysiska och 

psykiska begränsningar där arbetsförmågan behöver prövas. Personalen hos 

frivilligorganisationen har en viktig uppgift i att leda individen framåt i processen till att 

hitta rätt nivå av arbete och att se till hela livssituationen. 

IP1 berättar att slutresultatet av arbetsträningen ibland kan visa att arbetskapaciteten är 

lägre än de trodde från början.  Om personen klarar två timmar av arbete men sedan 

sover hemma resten av dagen så behöver personalen se om det kanske är bättre att 

personen klarar 1,5 timme istället och orkar med något hemma också. Det är viktigt att 

se på hela människan och vad denne klarar för att det ska bli ett så hållbart resultat som 

möjligt. IP1 berättar att ”det handlar om att kunna vända det till något positivt och se 

vad personen faktiskt klarar av tillsammans med vardagen och livet hemma.” De som 

arbetar nära personen i vardagen lär känna denne bättre och kan se vilka förutsättningar 

som finns, berättar IP3.  

 

Jensen och Arntzen (2010) studie beskriver vikten av att se på de målsättningar 

individen har och de mål som personalen har. Målsättningen för individen är påverkad 

av många olika aspekter. Det handlar om synen på den egna kroppen, en förlorad 

identitet, svårigheter att se dem själva ha en plats i framtiden och svårigheten att få 

kontroll över sin vardag igen (ibid). 

 

Intervjupersonerna betonar samtidigt att de inte vill fastna i individernas olika diagnoser 

utan vill se utifrån nuläget och bygga från det. IP 1 berättar: 

Jag känner att det inte är det viktigaste för mig utan det viktigaste för mig är här och 

nu och framåt och vad man har med sig är inte så viktigt. Vissa delar måste man veta 

för det påverkar hur man reagerar sen och trauman och grejer som varit påverkar 

om det och det kan vara något som påminner och ger väldig reaktion 

Att inte se på begränsningar och hinder utan att istället försöka se varje individs 

möjligheter är något som genomgående kommer fram i alla intervjuerna. Det är viktigt 

att möta varje människa och ömsesidigt skapa en ny relation. Alla intervjupersoner 
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betonar att det är viktigt att inte fokusera kring begränsningar utan istället låta 

personen få pröva på saker som denne aldrig kunnat tänka sig innan.  

IP 2 har ofta fått se hur personer kunnat växa på områden de själva inte trodde de 

klarade av.  

Här handlar det om att kunna hjälpa personen framåt och att kunna skräddarsy uppgiften 

för den personen. Det handlar såsom tidigare studier visar vikten av omgivningens 

anpassning så det passar individen ifråga och de förutsättningar personen har (Fadyl et 

al., 2015).  

Personliga egenskaper 

Om man inte har förståelse för varje individ enligt IP4 gör man inget bra jobb som 

arbetsledare heller. IP5 tycker att det är viktigt att personalen har förmåga att skapa 

förtroende för individer. Om det är fler personal som arbetar på samma arbetsplats och 

arbetar med samma individ är det enligt intervjupersonen viktigt att personalen emellan 

inte känner prestige för varandra. Individerna lyckas bättre när de har möjlighet att möta 

den person de känner förtroende för. IP5 beskriver sig själv som en väldigt lugn person. 

Denna egenskap enligt intervjupersonen är bra när individerna är upprörda och behöver 

”rusa av sig mot någon”. Intervjupersonen fick reflektion någon gång om att han/hon 

”som lugn ställer mycket hårdare krav på individen men individen upplever den inte så 

kraftfullt.” Ibland kan det uppstå situationer när individerna ser på personalen som sin 

mamma. Då är det enligt IP5 viktigt att gå till en annan. I mötet med människor är det 

för IP2 viktigt att visa empati och omsorg: “alla människor som jag möter måste jag 

ändå möta på samma sätt, det är en ny människa och jag måste lära känna den utifrån 

vad den vill dela med sig och att det är ett ömsesidigt skapande av en relation också.” 

Davidsson (2007) beskriver att förmåga till empati är en egenskap som en person har i 

olika livssituationer han/hon befinner sig i. Det är skillnad mot medlidande. Genom 

ökad kunskap om funktionsnedsättningarnas orsak samt konsekvens ökar möjligheten 

till engagemang, förståelse och därmed det empatiska förhållningssättet (ibid).  

Kosciulek (2004)  skriver att i mötet med individen är det viktigt med ett ömsesidigt 

förtroende, att respektera dennes övertygelser samt att lägga tonvikten på individens 

styrkor. Det är även viktigt att känna till och kunna erkänna sina begränsningar (ibid). 



21 
 

Wagner et al. (2011) betonar vikten av en ömsesidig överenskommelse mellan 

personalen och individen som är i arbetsträning. I arbetet med människor är det 

väsentligt att visa respekt och uppriktig empati.  

 

Arbetsrelaterade samtal och stöd 
 

Handledning 

Majoriteten av våra sex intervjupersoner anser att personalen behöver handledning. 

Behoven kan vara olika. Det kan handla om att få coaching om hur de kan stötta andra 

människor i arbetslivsinriktad rehabilitering. Handledning kan även handla om att 

personalen får höra om obehagliga händelser som vissa individer har gått igenom och 

personalen behöver stöd genom att få samtala om detta med någon.  

IP2 anser att handledning är en ”överlevnadsfaktor” för att klara arbetet på ett bra sätt. 

Det är viktigt att kunna träffa någon som kan ge feedback och ställa rätta frågor. IP3 har 

ingen regelbunden handledning utifrån men har stöd genom två personer som han/hon 

alltid kan vända sig till. Några av intervjupersonerna har även privata konsulter och 

gemensam handledning en gång i månaden. Enligt IP5 är detta ”jättebra” för då kan de 

bearbeta sina känslor. I det sistnämnda mötet går personalen inte in på specifika ärenden 

utan det handlar mycket om deras roller. 

Så här tänker IP5:  

Just det här bollandet, att faktiskt ha en annan som kan, när man någon gång känner 

frustationen om vad jag ska göra, hur jag ska göra. Och just den här prestigelösheten 

att den här individen skulle nog du kunna ta hand om istället för att jag gör det. 

 

Birnik (2010) skriver om handledaren som ett bollplank som hjälper den som blir 

handledd att kunna sätta ord på sina känslor. Handledaren kan också hjälpa till att 

vägleda på ett sätt så det kan ske förändringar i situationer där det behövs. 

Undvika ensamt arbete 

De flesta tycker att det är bra att vara två personal som arbetar tillsammans och även här 

kopplas arbetsfördelningen ihop med vikten av att ha en kollega att kunna ”bolla med” 

om olika ärenden.  

Med två i arbetet enligt IP1 fördelar man arbetsuppgifterna så att en av personalen kan 

arbeta mer med individers utveckling samt att lösa konflikter som uppstår på arbetet. 

IP2 tycker att det är bra att ha någon som kan arbeta närmare individerna. IP4 hade 

anställd personal som hade specifika arbetsuppgifter. IP5 arbetar nära individer och 
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tycker att det är viktigt att ha en kollega som man kan bolla med. IP6 tycker att med fler 

personalresurser fungerar verksamheten bättre. 

Vi var så för ett år sen. ”AB” hade ekonomi, jag hade de mer mjuka som 

schemaläggning och konflikter. Jag tycker de mjuka sakerna är roliga, utveckling, det 

är roligt och tjatet härute på golvet. Det är ju så det ska hinnas med båda delarna. 

Två är idealet på alla sätt. Då har man nån att bolla med när de blir de här 

tetigheterna och då kan man kan prata om det. Två är bra, två är jättebra.  

 

I LOs handlingsprogram mot ensamarbete (2008) tas frågan om ensamarbete upp 

och beskriver att samhället behöver ha en restriktiv hållning till ensamarbete. 

”Människan är en social varelse som vill utveckla sig tillsammans med andra 

människor, även i arbetet. I dagens splittrade och individualiserade arbetsliv kan 

det vara förödande att arbeta ensam.” (s. 12) 

 

Generell Diskussion 
 

Metoddiskussion 

Valet av semistrukturerade intervjuer gav den flexibla intervjuform som var relevant till 

denna typ av studie. Det fungerade väldigt bra att få kontakt och sedan intervjua 

personal inom frivilligorganisationerna. Intervjumaterialet upplevdes innehållsrikt. 

Det fysiska avståndet har påverkat eftersom intervjuerna gjordes var för sig. Eftersom 

allt skickades till varandra och innehållsanalyserna med kodning gjordes i samarbete 

försökte vi så mycket som möjligt att förstå den andres intervjupersoner och deras svar. 

En svaghet är att vi inte kunde vara fysiskt närvarande på alla intervjuer för att uppfatta 

andra observationer under intervjuns gång. 

Transkribering var tidskrävande och skedde efter varje avslutad intervju. Däremot 

kunde vi varit mer alerta vad gäller kodningen då vi kunde gjort det allteftersom istället 

för att vänta in alla intervjuerna. Arbetet med kodningen skedde via Google dokument 

så vi både kunde närvara och se texterna samtidigt. För att se mer struktur i alla svar 

strukturerade vi upp varje fråga och sedan allas svar efter det i löpande text för att få 

mer helhetsbild. Svagheten i detta har varit att det blev många Google dokument att 

hålla reda på samtidigt som styrkan var att vi alltid kunde se allt tillsammans. Allt 

skrivande har skett i Google dokument så vi har kunnat jobba tillsammans trots vårt 

fysiska avstånd. 
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En svaghet vi identifierat är att intervjufrågorna var för många och vissa av dem borde 

formuleras bättre. Efter transkribering och innehållsanalys visade det sig att svar på 

vissa frågor inte gav möjlighet till redovisning i resultatet. Exempel på sådana frågor är 

områden om organisationens upplägg och sekretess. Syftet med frågor om sekretessen 

var att se om sekretessen mellan myndigheter är bra för personalens uppdrag. Eftersom 

alla intervjupersoner svarade vad sekretessen innebar för individerna som de arbetar 

med borde frågan formulerats på ett annat sätt såsom ”Hur påverkar sekretessen mellan 

myndigheterna ditt rehabiliteringsuppdrag”? 

Sammanfattande diskussion 

I resultatet framkom att de gemensamma styrkor som intervjupersonerna har är deras 

förmåga att lyssna på individer, deras öppenhet, empati samt förmåga att skapa 

förtroende. De känner ingen prestige kollegor emellan och har kunskap om personernas 

olika förutsättningar samt skicklighet att hantera dem.  

De behandlar alla människor lika och utgår ifrån personens egna förutsättningar. Deras 

sätt att stötta andra människor kännetecknas av intern “Lokus av kontroll”. Individer 

som upplever att de själva har goda möjligheter att påverka sin livs- och arbetssituation 

har större chans att komma åter i arbete än personer som upplever sig mer styrda av 

andra (Vahlne Westerhäll, L., Bergroth, A, & Ekholm, J. 2009).  

Frivilligorganisationernas verksamhet erbjuder möjligheter till individanpassade 

arbetsuppgifter som inte har krav på hög utbildning. Personalens skicklighet att 

organisera arbetet gör att frivilligorganisationerna i allt högre grad får uppdrag från 

myndigheter att ta emot personer som inte har förmåga att klara ett jobb på den 

befintliga arbetsmarknaden. Däremot är personalen tydlig med att efterfrågan från 

myndigheterna är mycket större än deras möjlighet att erbjuda plats till alla.   

Personalens tillgångar 

Eftersom frivilligorganisationerna tar emot personer från flera olika myndigheter ställs 

stora krav på personalen vad gäller förståelse, empati och individanpassningar. Alla 

intervjupersoner har betonat ett fokus på individen och bra arbetsmiljö för alla. Det 

finns en tydlig målsättning hos alla de intervjuade att se varje människa som värdefull 

och viktig och att bygga utifrån de förutsättningar denne har. I SOU 2009:47 ges ett 

exempel på god arbetsmiljö vilket är att 
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några av lärdomarna är att när människor får verka i ett gott emotionellt klimat och 

har goda relationer med kolleger och överordnade förbättras exempelvis förmågan 

att ta emot information och göra en kreativ analys, handlingskraften ökar, liksom 

förmågan att hantera komplexitet. (s.67) 

 

Samarbete 

Personalens förutsättningar handlar om den samverkan och kommunikation som de kan 

ha med myndigheter. Det framkommer tydligt att det finns en förståelse för olika 

myndigheters arbetsbelastning samtidigt som det finns en önskan att inom vissa 

områden utvecklas inom kommunikation dem emellan. 

Personalens kompetens 

Personalens kunskap om funktionsnedsättningar handlar om att ha en grundläggande 

bild om dem och hur de kan påverka personer. Detta är särskilt viktigt om 

funktionsnedsättningen handlar om fysiska besvär då individerna inte kan lyfta tungt 

och behöver särskilda arbetsanpassningar för att klara av arbetet. Kunskaper om 

psykiska funktionsnedsättningar är viktiga för att få förståelse för personer och att 

kunna träna dem att hantera sina sjukdomar. Däremot kan det ibland vara bättre att inte 

veta för mycket om personen för att skapa en god relation och jobba med individen själv 

och inte med individens diagnos. 

Arbetsrelaterade samtal och stöd  

Det stöd personalen får genom handledning och att undvika ensamt arbete är väldigt 

betydelsefullt. Dessutom ger handledning bättre möjligheter till personalen att hantera 

information som de fått från individer som har varit med om obehagliga händelser i sitt 

liv.   

Utmaningar 

En omgivningsfaktor som kan påverka frivilligorganisationernas situation är 

samhällsdebatten som bland annat handlat om att frivilligorganisationerna ska betala 

moms. Det har blivit tydligt hur förändringsbara dessa organisationer måste vara. I 

efterdyningarna av att beslutet svängt kan vi fundera kring frågor om sysselsättning som 

dessa organisationer bistår med. Det har varit intressant att parallellt intervjua 

personalen som arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering. Frivilligorganisationer 

befinner sig i ett gränsland mellan det ideella och det kommersiella och med en tydlig 

vision om att verka för social medmänsklighet. De fyller en viktig plats för så många 
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människor som annars skulle vara långt ifrån den öppna arbetsmarknaden. Det är viktigt 

med arbetsplatser som kan sänka trösklarna genom att de får lära känna individen över 

tid, får skapa förtroende och skapa en trygg plats. 

 

Konklusion 
 

Resultatet visar att personalens förutsättningar för att klara av arbetet med att ta emot 

personer i arbetslivsinriktad rehabilitering är personalens tillgångar, samarbete med 

andra myndigheter samt personalens kompetens.  Personalens tillgångar vad det gäller 

individfokus och bra arbetsmiljö, tillgång till enkla arbetsuppgifter samt positiv 

människosyn främjar rehabiliteringsprocessen. Gott samarbete med andra myndigheter 

vad det gäller samverkan, kommunikation samt utbyte av information mellan 

myndigheterna stödjer utveckling av alla inblandade parter och stärker 

rehabiliteringsprocessen. Personalens kompetens vad det gäller kunskap om 

funktionsnedsättningar, kunskap om coaching samt personliga egenskaper tillgodoser 

behov som personer i arbetslivsinriktad rehabilitering har och leder till deras 

framgångar. 

Resultatet visar att stöd som personalen hos frivilligorganisationer behöver är 

arbetsrelaterade samtal och stöd vad gäller handledning samt önskan om att undvika 

ensamt arbete.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att göra en kvalitativ studie om vad som händer med personer 

i arbetslivsinriktad rehabilitering efter att de lämnat frivilligorganisationerna.  
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Bilaga 1 
 

Som anställd personal som arbetar med att stödja personer i arbetslivsinriktad 

rehabilitering bjuds Du in till medverkan i en undersökning om upplevelser av 

Ditt viktiga arbete. 

Frivilligorganisationer idag tar allt större ansvar på arbetsmarknaden och erbjuder 

möjligheter till träning eller arbete till individer som står långt utanför arbetsmarknaden. 

Det är flera frivilligorganisationer som erbjuder möjligheter till arbetslivsinriktad 

rehabilitering i sina lokaler och samverkar med Arbetsförmedlingen, kommunen eller 

Försäkringskassan. 

Vi är två studenter på Mittuniversitetet, Sundsvall/Östersund som vill undersöka vilka 

förutsättningar personalen hos frivilligorganisationerna har för att ta emot personer i 

arbetslivsinriktad rehabilitering och vilket stöd de får för att klara av uppgiften.  

För att på bästa sätt besvara vår undersöknings syfte kommer vi att genomföra 

individuella intervjuer. Vi kommer att intervjua sammanlagt 5-7 personer på 1-4 olika 

arbetsplatser. Du som väljer att medverka i vår undersökning svarar anonymt och Du 

har rätt att närsomhelst avbryta intervjun utan att lämna förklaring till varför. Din 

arbetsplats kommer inte heller att nämnas i undersökningen. Namn på personer som 

svarar kommer vi att märka som IP 1, IP 2 osv. Arbetsplatserna kommer att märkas som 

Arbetsplats 1, Arbetsplats 2. Intervjun kommer att ta cirka 60 minuter. Val av plats och 

tid för träff bestäms tillsammans med Dig. Med Ditt samtycke spelar vi in intervjuerna 

för att hålla högsta säkerheten av framkommet material. 

Du som väljer att medverka i vår intervju kommer att få frågorna innan intervjun om Du 

känner att Du vill förbereda Dig. Materialet kommer att användas till vår C uppsats 

inom Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet. Allt material kommer att 

behandlas konfidentiellt och ska endast användas för undersökningens ändamål. 

 

Barbro Emilsson och Aida Rustemovic 

 

Kontaktuppgifter studenter:  Kontaktuppgifter handledare: 

Barbro Emilsson   Bengt Åkerström 

baem1200@student.miun.se  bengt.akerstrom@miun.se 

xxxx xxxxxx    xxx xxxxxxx 

Aida Rustemovic 

airu1200@student.miun.se   

xxx xxxxxxx 

mailto:baem1200@student.miun.se%09
mailto:bengt.akerstrom@miun.se
mailto:airu1200@student.miun.se
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Bilaga 2              

Frågor som kommer att tas upp till intervju:  

Organisationens upplägg 

 Hur är organisationen upplagd ifråga om arbetslivsinriktad rehabilitering?   

 Vill du berätta om ditt ansvar i arbetslivsinriktad rehabilitering? 

 

Rehabiliteringsuppdrag 

 Vad finns det för målsättningar med de placeringar ni får hit? 

 Vilka insatser gör ni, (förväntas) göra? 

 

Underlag från myndigheterna 

 Vilket material får ni inför en placering? 

 Finns det någon handlingsplan från Arbetsförmedlingen om personer som är i 

arbetslivsinriktad rehabilitering? 

 Är handlingsplanen tydlig? 

 

Sekretess mellan myndigheterna 

 Vad är enligt dig bra med sekretessen? 

 Är det någonting som enligt dig fungerar sämre med sekretessen? 

 

Samarbete med myndigheterna 

 Brukar du ha träffar med handläggaren på 

Arbetsförmedlingen/kommun/Försäkringskassan? 

 Vad är det som fungerar bra? 

 Finns det någonting som kan fungera bättre? 

 

Resurser och krav i arbetet 

 Är det viktigt att veta om hur olika funktionsnedsättningar påverkar individer? 

 Upplever du att du har tillräckligt med tid för ditt uppdrag att ge stöd? 

 Upplever du att du har tillräckligt med tid för att leverera till verksamheten? 

 Har du behov av handledning själv? 

 Får du handledning? 

 Hur hittar du balans i att tillgodogöra både verksamheten och personer? 

 Måste du som anställd i sådana situationer prioritera att verksamheten ska 

fungera? 

 Måste du prioritera personer som du behöver ge stöd? 

 Finns det någonting som din chef kan göra för dig i sådana situationer? 

 Finns det någonting som personens handläggare på AF/kommun/FK kan hjälpa 

dig? 

 

  Rapportering till handläggaren på AF/kommun/FK 

 Hur känns det att behöva lämna information till personens handläggare som kan 

påverka hans/hennes liv? 

 Framgår det av handlingsplanen vad målet är med placeringen? 

 Framgår det av handlingsplanen vad du behöver observera hos personen? 

 Ekonomiska resurser från AF 

 Får ni bidrag från AF? 

 Hur påverkar den uppdraget? 
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Bilaga 3 
 

Tabell 2 Ett exempel på innehållsanalys 

Menings-
enheter 

Kondenserade 
menings 
enheter 

Koder  Under- 
kategorier 

Kategorier Övergripande 
tema 

Arbets-
insatserna är 
också 
beroende av 
att människor 
mår bra på 
arbetsplatsen 
så att det 
handlar ju om 
att skapa en 
bra 
arbetsmiljö. 
 

Arbets-
insatserna är 
beroende av 
att människor 
mår bra på 
arbetet.  
 
Skapa en bra 
arbetsmiljö.  
 

Arbets-
insatsernas 
beroende 
Att 
människor 
mår bra. 
 
Bra 
arbetsmiljö 
 
 
 
 
 
 

 

Individfokus 
 
 
 
 
 
 
Arbetsmiljö 

Personalens 
tillgångar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personalens 
förutsättning-
ar och stöd 

 


