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Vad är FIA?
Projekt finansierat av Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

• Uppdrag: Coacha till arbete
• Stöd till individen

• Stöd till arbetsgivare/arbetsplats

• Personal: 2 anställda på 50 % vardera

• Lokalisation och anställning hos HSO



Funktionshinder och arbete

Befolkningen Personer med funktionshinder

2013 2015 2013 2015

Arbetskraftsdeltagande 84 % 84 % 61 % 62 %

Arbetslöshet 8 % 8 % 10 % 10 %

Sysselsättning 76 % 78 % 55 % 54 %

Heltidsarbete 75 % 75 % 60 % 57 %

Eftergymnasial 

utbildning

39 % 42 % 26 % 31 %
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Personer med funktionshinder – en heterogen 
grupp

Sysselsättning:

Personer med funktionsnedsättning (stöd enligt LSS/SOL) 10 %

Personer med syn- och hörselnedsättning 60 %

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 35 %

Psykisk funktionsnedsättning 32 %



Sammantagna skillnader – synergieffekt

Sysselsättning

Arbetslöshet

Utbildningsnivå

Lönenivå

Karriärmöjlighet



Aktörer i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen

Försäkrings-
kassan

Arbets-
förmedlingen

Kommunen
Arbets-
givaren

Hälso- och
sjukvården



Coachernas (FIA:s) arbetssätt

Motivation (MI)

Konfrontation

Exponering

Supported Employment

Arbetsgivarkontakter
• Sår frön

• Scannar av



Datainsamling 2016 (maj-augusti)



Resultat: intervjuer (deltagare, handläggare, arbetsgivare)

Accepterande bemötande

Mäkla och matcha

Regelverk som stödjande spaljé

Tillgänglighet och uppföljning

Osäkerhetsfaktorer



Accepterande bemötande

Frågar men ifrågasätter inte (dt, hl)

Tillitsfull relation (dt)

Om man har tappat förtroendet för myndigheter så har de ju inget myndighetsansvar här… 

Här är man mer en person. Inte bara en i mängden. (dt)

Respekterande / respekterade (dt, hl, ag)



Mäkla och matcha

Föra samman (dt, ag, hl)

Jag har fått bra arbetskraft som jag aldrig hade kunnat hitta eller leta reda på. På 
rekryteringsmässor hade de inte kommit. (ag)

Konfidentiellt förarbete (dt ag)

De agerar anonymt fram till att man åker ut till arbetsplatsen och det tycker jag är väldigt bra (dt)

De gör ett jättebra jobb innan. Vem det är, vad personen ska göra, vi träffas. Så det är svårt att det 
blir fel (ag)

Snabbt agerande (dt, hl)

Wow, man blir positivt överraskad, När de hör av sig efter några veckor, här har vi något, är det 
något för dig, då tänker man menar de allvar …. Man blir glad, man får en positiv inställning till att 
hitta ett jobb. Det här kan leda nån vart, jag har kanske en chans på arbetsmarknaden (dt)



Regelverk som stödjande spaljé

Förhållningssätt till regelverk (dt, ag, hl)
”Ibland är det som att de ska passera genom ett filter för att komma till en verksamhet. Det är 
alltid något annat först, något mer som ska utredas” (hl)

Letar möjligheter (dt, ag, hl)

Individuella lösningar (dt, ag, hl)
”De trycker inte in någon i etablerade kontakter” (hl)



Tillgänglighet och långsiktig uppföljning

Lätta att kontakta (hl, ag, dt)

Vi träffas ofta och då frågar vi om vi ska ”trycka på” eller inte (ag)

”Nåt annat jag gillar med FIA är att det är EN jag har kontakt med” (ag)

Långsiktig uppföljning (ag, dt)

Ger möjlighet att backa i tid (dt)



Osäkerhetsfaktorer

Osäkerhet om framtid hinder för aktualisering (hl)

Ska hon komma ut i jobb behöver hon stöttning under många år. Om FIA inte finns kvar 
känns det fel att aktualisera henne där. (hl)

Personbunden metodik

Brist på erfarenhet av större volymer



Resultat: Hälsorelaterad livskvalitet (n=52) * lägre värde 

indikerar förbättring

Vid start i FIA (n=52) Vid avslut i FIA (n=52) Signifikans-

nivå <0,05

Median Medel Median Medel p-värde

Jag har smärtor / besvär* 2 1,96 2 2,00 0,664

Jag är orolig / nedstämd* 2 1,69 2 1,67 0,835

Mitt hälsotillstånd idag jämfört med 

senaste 12 månaderna*

2 1,87 2 1,69 0,129

Min livskvalitet idag jämfört med de 

senaste 12 månaderna*

2 2,08 1,5 1,58 0,001

Mitt hälsotillstånd idag 0–100. 60 58,56 60 61,06 0,237



Livskvalitet: män kvinnor



Resultat: Försörjning



Resultat: samhällsekonomi och flöde

Samhällsekonomi:

+ 4.597.800 kr 

kostnadsminskning vid egenförsörjning

- 1.673.800 kr 

Projektkostnad

Vinst: 2.924.000 kr

• FIA har:

• Tagit emot 166 deltagare

• Etablerat kontakt med 144 
arbetsplatser

• Av dessa har 47 lett till anställning



Diskussion

Den organisatoriska hemvisten

• Förhållningssätt till regelverk – grindvaktsfunktion eller möjliggörande



Diskussion

Snabbt agerande – tidskarantän



Diskussion

Står personer långt från arbetsmarknaden eller blir de ställda långt från 
arbetsmarknaden?



Diskussion

Utreda – Reda ut
• Risker med utredningar – outforskat område

• Vänteläge

• Risk för medikalisering

• Självuppfyllande profetia



Diskussion: från DFA-kedja till OPA-kedja



Diskussion

Förarbete

förankring hos arbetsgivaren

konfidentiellt förarbete



Diskussion

Altruism – andra värden än ekonomiska



Slutsatser
25 % ökad egenförsörjning

Ökad egenförsörjning från 8 % till 30 %

Minskad offentlig försörjning från 92 % till 70 %

Mäklar osynlig arbetskraft

Insats:

1 heltidstjänst

Fler lokala FIA grupper!?


