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Sammanfattning 

FIA är ett projekt som ägs och drivs av Region Jönköpings län med finansiering från 

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden. FIA:s uppdrag är att underlätta för personer 

med funktionsnedsättning att komma ut i / tillbaka till arbetslivet.  

Personer med funktionshinder har svårare för att etablera sig på arbetsmarknaden än 

övriga befolkningen. År 2013 var 76 % av befolkningen i arbete medan andelen bland 

personer med funktionshinder var 55 %.  Det finns dock stora variationer mellan olika 

funktionshinder. Bland personer med syn- och hörselnedsättning är sysselsättningen runt 

60 % medan den är 35 % bland personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och 

32 % bland personer med psykisk funktionsnedsättning.  

FIA har en tydlig inriktning mot matchning, det vill säga att matcha individens 

förutsättningar med lämplig praktik- och arbetsplats ute på arbetsmarknaden. Man ger 

stöd till både arbetstagare och arbetsgivare före, vid och under anställning. FIA:s 

huvudsakliga verktyg är kontakterna med arbetsgivare och arbetsplatser.  

 

Denna utvärdering bygger på:  

• intervjuer med deltagare i FIA, handläggare på försäkringskassan, 

arbetsförmedlingen och rehabkoordinatorer. Vidare har intervjuer genomförts 

med arbetsgivare om deras erfarenheter av FIA.  

• Deltagarnas skattningar av hälsorelaterad livskvalitet vid start och efter avslut i 

FIA.  

• Deltagarnas försörjning vid start och efter avslut i FIA.  

• Samhällsekonomisk analys som genomförts av Samordningsförbundet. 

Resultat intervjuer 

I intervjuerna med deltagare, arbetsgivare och handläggare framkom följande fem 

kategorier: Accepterande bemötande vilket relaterar till upplevelser av att coacherna 

ställer frågor men inte ifrågasätter vilket innebär att man inte fastnar i utredning utan 

fokuserar på att reda ut.  I kategorin Mäkla och matcha framkom arbetsgivarnas 

upplevelser av att, med hjälp av FIA, komma i kontakt med arbetssökande som de aldrig 

skulle fått kontakt med annars. I intervjuerna med deltagarna framkom även att man 

uppskattar den konfidentiella förankringsprocess som coacherna gör med potentiella 



 
 

arbetsgivare. Vidare ingav det snabba agerandet med att hitta praktikplats hopp hos 

deltagarna. Kategorin Regelverk som stödjande spaljé relaterar till deltagarnas 

upplevelser av en möjliggörande attityd till att hitta lösningar inom befintliga regelverk. 

Tillgänglighet och långsiktig uppföljning relaterar till erfarenheter hos både deltagare, 

arbetsgivare och handläggare av att coacherna är lätta att nå. Både deltagare och 

arbetsgivare uppskattade den långsiktiga uppföljningen.  I kategorin Osäkerhetsfaktorer 

framkom tveksamheter hos handläggare att aktualisera deltagare med behov av 

långsiktigt stöd till en verksamhet som bedrivs i projektform och med osäker existens.  

Resultat hälsorelaterad livskvalitet 

I resultatet framkom inga signifikanta förändringar beträffande skattningen av frågorna 

om smärtupplevelse, oro och nedstämdhet och allmänna hälsotillstånd.  Däremot förelåg 

en signifikant förbättring beträffande skattningen av livskvalitet.  

Resultat försörjning 

Under perioden 2013-01-01 fram till augusti 2016 har 69 personer (39 kvinnor och 30 

män) aktualiserats till FIA.  Av dessa har 12 ej kommit till avslut i projektet vilket 

innebär att 57 personer (32 kvinnor och 25 män) har påbörjat och avslutat FIA. Bland 

kvinnorna har 16 personer gått vidare till egenförsörjning i någon grad. Bland männen 

har 7 personer gått vidare till egenförsörjning i någon grad. Under den aktuella 

tidsperioden har den egna försörjningen ökat från 8 % till 30 %. Den offentliga 

försörjningen har minskat från 92 % till 70 %. 

Sen starten 2009 har 166 deltagare gått igenom och avslutats i FIA. FIA har under denna 

tidsperiod etablerat kontakt med 144 arbetsplatser/praktikplatser. Av dessa har 47 lett till 

anställning under perioden 2009–2016.  

Samhällsekonomiskt innebär detta en uppskattad vinst om 2 924,000 kr under denna 

period om man räknar med att samhällsvinsten i snitt uppstått under 12 månader för de 

berörda deltagarna. 
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Introduktion  

FIA är ett projekt som ägs och drivs av Region Jönköpings län med finansiering från 

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden. FIA startade 2009 med finansiering från 

Allmänna arvsfonden och har fortsatt att existera i projektform men med olika finansiella 

lösningar. FIA:s uppdrag är att underlätta för personer med funktionsnedsättning att 

komma ut i / tillbaka till arbetslivet.  

I FIA är för närvarande två personer anställda som coacher på vardera 50 %. De är 

anställda av HSO varifrån verksamheten bedrivs.  Coachernas arbete och 

handlingsutrymme regleras av ett övergripande uppdrag från Samordningsförbundets 

styrgrupp att stötta personer med funktionshinder ut till arbete eller praktik. FIA har en 

tydlig inriktning på matchning, det vill säga att matcha individens förutsättningar med 

lämplig praktik- och arbetsplats ute på arbetsmarknaden. Man ger stöd till både 

arbetstagare och arbetsgivare före, vid och under anställning.  

FIA samarbetar med samtliga aktörer inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Dock 

är samverkan med socialtjänsten begränsad.  

Under det senaste året har allt fler deltagare med psykisk ohälsa aktualiserats till FIA. 

Flera av dem är unga och saknar eller har begränsad arbetslivserfarenhet.  

Sen starten 2009 har 166 deltagare gått igenom och avslutats i FIA. FIA har etablerat 

kontakt med 144 arbetsplatser/praktikplatser. Av dessa har 47 lett till anställning under 

perioden 2009–2016.  
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Bakgrund 

I bakgrunden till denna utvärdering ges först en presentation av situationen för personer 

med funktionshinder på arbetsmarknaden. Arbetslivsinriktad rehabilitering är en 

verksamhet där samverkan och kommunikation krävs mellan flera aktörer med olika 

uppdrag.  I bakgrunden beskrivs därför klassifikationsverktyget ICF vars begrepp kan 

underlätta kommunikationen mellan aktörerna. Därefter ges en beskrivning av aktörerna 

och deras uppdrag. Vidare i bakgrunden beskrivs arbetsrehabiliteringsmetoden Supported 

Employment (SE). Sist i bakgrunden presenteras FIA:s arbetssätt. Redovisningen av 

FIA:s arbetssätt bygger på samtal med de båda coacherna vid två tillfällen under 

utvärderingsperioden.  

 

Personer med funktionshinder på arbetsmarknaden 

I Sverige har vi överlag ett högt arbetskraftsdeltagande. Dock finns det tydliga skillnader 

mellan befolkningen totalt och personer med funktionshinder1 beträffande 

arbetskraftsdeltagandet. År 2013 ingick 84 % av befolkningen2 i arbetskraften. Att ingå i 

arbetskraften innebär att man är tillgänglig för arbetslivet antingen som sysselsatt i arbete 

eller arbetslös. Bland personer med funktionshinder ingick 61 % i arbetskraften år 2013 

(1).  

 

Arbetslösheten bland befolkningen var 8 % 2013 medan den var 10 % bland personer 

med funktionshinder samma år. Heltidsarbete är mindre vanligt bland personer med 

funktionshinder.  År 2013 arbetade 60 % heltid medan motsvarande andel för 

befolkningen var 75 % (1).  

 

Utbildningsnivån skiljer sig mellan befolkningen totalt och personer med 

funktionshinder. Bland befolkningen totalt har 39 % eftergymnasial utbildning som 

högsta utbildningsnivå medan samma andel bland personer med funktionshinder är 26 %.  

                                                      
1 Personer med funktionshinder avser personer med funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga 
 
2 16–64 år 
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Bland personer med funktionsnedsättning är det fler kvinnor än män som upplever att 

nedsättningen begränsar arbetsförmågan.  

 

Beträffande sysselsättning var 76 % av befolkningen i arbete 2013. För personer med 

funktionshinder var andelen 55 % (1).  Det finns dock stora variationer mellan olika typer 

av funktionshinder. För personer med insatser enligt socialtjänstlagen, det vill säga 

personer med psykisk funktionsnedsättning, och personer med stöd från LSS är endast  

10 % i arbete (2). Bland personer med syn- och hörselnedsättning är sysselsättningen runt 

60 % medan den är 35 % bland personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är 

32 % bland personer med psykisk funktionsnedsättning (1).  

 

Vissa funktionsnedsättningar har en mera ’global’ påverkan på arbetsförmågan. Bland 

personer med rörelsenedsättning, psykisk funktionsnedsättning och neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning uppgav 90 % att funktionsnedsättningen begränsade 

arbetsförmågan.  

 

Personer med funktionshinder är överrepresenterade i arbeten där det saknas utvecklings- 

och karriärmöjligheter och har ofta lägre lön än befolkningen i stort (3, 4). Låg lön 

tillsammans med ett lägre arbetsutbud innebär en lägre livsinkomst. För personer som på 

grund av funktionshinder står helt utan egen försörjning blir de ekonomiska villkoren 

betydligt sämre och osäkrare. Det innebär ett beroende till samhälleliga inrättningar 

såsom sjukvård, socialtjänst och andra myndigheter. I en studie av både anställda och 

arbetslösa framkom en signifikant ökad oro över sin ekonomi bland arbetslösa jämfört 

med de som har en anställning (5). En osäker ekonomisk situation kan innebära att man 

måste vara beroende av myndigheter. Att vara beroende av försörjning från myndigheter 

har beskrivits som en påfrestande och osäker tillvaro (5, 6, 7).  
 

 

Sammantaget kan dessa skillnader beträffande sysselsättning, arbetslöshet, 

utbildningsnivå, lönenivå och karriärmöjligheter innebära att en synergieffekt uppstår. 
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Denna synergieffekt kan göra att skillnaderna mellan befolkningen i stort och personer 

med funktionsnedsättning ackumulerar och därmed innebär en betydligt större skillnad 

än de enskilda variablerna visar. 

 

ICF – en referensram för samverkan 

ICF (Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) är en 

modell som beskriver hälsotillstånd och har utarbetats av WHO (8). Det är en 

biopsykosocial modell där individens hälsa betraktas som beroende av flera samverkande 

komponenter (figur 1). ICF är en utveckling av klassifikationsverktyget International 

Classification of Diseases (ICD) vilket är det system som används inom sjukvården för 

att med hjälp av en kombination av siffror och bokstavsbeteckningar ange en diagnos (9). 

ICF utvecklades eftersom det behövdes en beskrivning av konsekvenserna av en sjukdom 

eller skada.  

 

Det man försöker beskriva i ICF är vad personen gör och deltar i, och hur omgivningen 

stödjer eller hindrar i situationen. Kroppsfunktioner är kroppssystemens fysiologiska 

funktioner inklusive psykologiska funktioner. Detta innebär att psykiska funktionshinder 

hamnar i denna kategori. Kroppsstrukturer är anatomiska delar av kroppen. Aktivitet är 

en persons genomförande av en handling eller en uppgift, exempelvis en arbetsuppgift.  

Delaktighet är en persons engagemang i en livssituation. Personfaktorerna utgörs av 

personliga egenskaper såsom kön, ålder, livsstil, vanor, copingstil, social bakgrund, 

utbildning, intressen med mera. Omgivningsfaktorerna kan vara både fysiska, sociala, 

organisatoriska och attitydmässiga och de kan underlätta eller hindra en individs aktivitet 

och/eller delaktighet. Omgivningsfaktorerna kan i ett arbetssammanhang relatera till den 

fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön och inkluderar aspekter som de attityder 

man möts av vid och under en anställning (8).  
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Figur 1. Schematisk bild över komponenter i ICF. 

 

En tanke med ICF är att förenkla och överbrygga kommunikationen mellan olika aktörer 

i samhället (8). ICF klassificerar inte personer utan beskriver en persons situation vid en 

viss tidpunkt och öppnar på det sättet upp för att minska en alltför stark individualisering 

av problem. 

 

Supported Employment 

Supported Employment (SE) är en arbetsrehabiliteringsmetod där man först letar reda på 

en lämplig arbetsplats och därefter stöttar individen till att fungera i sin arbetsroll på 

denna arbetsplats. SE började utvecklas i USA och Kanada på 80-talet och riktade sig då 

främst till personer med intellektuella funktionsnedsättningar (10).  

 

Vid mitten av 90-talet introducerades metoden på Arbetsförmedlingen i form av det 

arbetsmarknadspolitiska programmet Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS) 

(11). Detta program riktar sig till personer med olika former av funktionshinder. 

Programmet innebär att arbetssökande med funktionshinder och behov av stöd inför och 

under en anställning får stöd från en SIUS-konsulent. Detta stöd innebär att SIUS-  

konsulenten träffar arbetsgivare och arbetssökande, ger stöttning vid urval av lämpliga 

arbetsuppgifter och kan initialt finnas med och stötta vid utförandet av arbetet. Stödet är 

uppdelat på ett introduktionsstöd som är tidsbegränsat till sex månader och därefter ett 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwizyp_xv7DQAhXGJSwKHTDCBD8QjRwIBw&url=http://www.vgregion.se/sv/Ovriga-sidor/Hjalpmedel/Hjalpmedel-i-Vastra-Gotaland/Handboken/Om-handboken2/Klassifikationssystemet-ICF/&psig=AFQjCNHr2_5n6OYjwCHQwc_wVh8RMOs9Og&ust=1479496428118291
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uppföljningsstöd från att anställningen börjat och minst ett år framåt. Inom 

Arbetsförmedlingen är metoden således väl förankrad sen lång tid tillbaka (12).  

 

Individual Placement and Support (IPS) är en metod som är nära besläktad med SE men 

IPS utgår ursprungligen från en psykiatribehandlingskontext (13–16). Tanken med IPS är 

att man ska kunna ha stöd under betydligt längre tid än Arbetsförmedlingens SIUS-insats 

där uppföljningsstödet är tidsbegränsad till två år (12). 

 

Gemensamt för både SE och IPS är att man först, utifrån individens förutsättningar letar 

fram en lämplig arbets-  eller praktikplats.  Därefter påbörjar träningen i att utföra 

arbetsuppgifterna. Arbetssättet innebär en tät kontakt mellan handledare/konsulent och 

individen. Detta arbetssätt innebär ett, jämfört med traditionell arbetsrehabilitering, 

omvänt arbetssätt och tänkesätt. Traditionell arbetsrehabilitering kännetecknas av first 

train, then place medan first place, then train kan sammanfatta metoden i SE och IPS 

(12-16). 

 

SE har visat sig vara en framgångsrik metod för att öka arbetskraftsdeltagandet bland 

personer med funktionshinder jämfört med sedvanliga insatser (17) och därmed bidra till 

en förbättrad livskvalité för individen.  

 

Aktörer i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen 

I den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är ansvaret för rehabiliteringen fördelat på flera 

olika aktörer och myndigheter. Kritik har riktats mot denna uppdelning av ansvaret och 

man menar att det försvårar en samsyn och gemensamma mål. Å andra sidan kan de olika 

aktörernas synsätt vara berikande och medverka till att en individs begränsningar och 

resurser blir belysta från olika håll.  
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Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen bedrivs av hälso- och sjukvård, socialtjänst, 

arbetsförmedlingen, försäkringskassan och individen själv. Dessutom har arbetsgivaren 

ett uttalat ansvar. 

Hälso- och sjukvården 

Hälso- och sjukvården regleras genom hälso- och sjukvårdslagen där rehabilitering är ett 

av målen med verksamheten (18). Vidare regleras hälso- och sjukvården genom 

överenskommelser mellan staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Under 

det senaste decenniet har hälso- och sjukvården fått ett ökat ansvar i den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Sen 2006 har staten och SKL ingått 

överenskommelser för att uppmärksamma och kvalitetssäkra sjukskrivningsprocessen 

och därmed förhindra onödig sjukskrivning.  

 

I den så kallade Rehabiliteringsgarantin från 2008 fattades en överenskommelse om att 

landstingen fick ekonomiska medel för att med hjälp av evidensbaserade metoder minska 

ohälsan och öka arbetsåtergången. Rehabiliteringsgarantin var inriktad mot personer 

sjukskrivna för lättare till medelsvår psykisk ohälsa och ospecificerad smärtproblematik 

(19). Rehabiliteringsgarantin kritiserades starkt då man menade att den inte ledde till 

någon ökad arbetsåtergång och lades ner 2015 då den ersattes med en överenskommelse 

av betydligt mindre detaljerad karaktär men fortfarande med ekonomisk stimulans i syfte 

att minska sjukskrivning och öka arbetsåtergång (20).  I denna överenskommelse för 

2016 är koordineringsuppdraget, det vill säga satsningen på rehabiliteringskoordinatorer, 

en central del. I detta uppdrag förtydligas de samordnande insatserna mellan de olika 

aktörerna och här ingår bland annat att ta tidiga kontakter med arbetsgivare alternativt 

arbetsförmedlingen. Överenskommelsen innebär även en fortsatt ekonomisk stimulans av 

evidensbaserad rehabilitering till arbete (20). Fokusering på minskad sjukskrivning och 

stöd till arbetsåtergång inom hälso- och sjukvården framkommer också i den 

parlamentariska socialförsäkringsutredningen (21) där kommitténs bedömning var att 

”Hälso- och sjukvårdens uppdrag om tidiga insatser för återgång i arbete bör utvecklas 

och förstärkas” (21, sid 498).   
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I hälso-och sjukvårdens uppdrag ingår att utfärda intyg och medicinska utlåtanden som 

underlag för försäkringskassans beslut om ersättning från sjukförsäkringen. Intygen ska 

följa den så kallade DFA-kedjan (Diagnos Funktion Aktivitet) som bygger på termer från 

ICD och ICF. I DFA-kedjan beskrivs den aktuella diagnosen (D), hur den påverkar 

funktioner (F) och hur dessa i sin tur påverkar aktivitetsförmågan (A) (22).  

 

Socialtjänsten 

Socialtjänstens ansvar i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen regleras genom 

Socialtjänstlagen (23). För kommunernas försörjningsenheter ligger behovet av 

ekonomiskt bistånd till grund för verksamheten. Rättigheten till ekonomiskt bistånd om 

man inte själv kan tillgodose sina behov regleras av kapitel 4 i Socialtjänstlagen. 

Socialtjänsten kan begära att den som uppbär försörjningsstöd ska delta i praktik eller 

annan kompetenshöjande verksamhet (23).  

 

Försäkringskassan 

Försäkringskassans ansvar i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen regleras genom 

Socialförsäkringsbalken (24). Försäkringskassan har en samordnande roll i 

rehabiliteringen och ska med den försäkrades samtycke initiera samverkan med den 

försäkrades arbetsgivare och eventuellt även arbetstagarorganisation, hälso- och 

sjukvård, socialtjänst och arbetsförmedlingen (24).  

 

Arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlingen ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och riktar sig till både 

arbetssökande och arbetsgivare. Arbetsförmedlingen har ett uppdrag att bedriva 

arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med funktionsnedsättning. För att 

möjliggöra för personer med funktionsnedsättning kan det vara viktigt att klargöra 

arbetsförutsättningar i form av kartläggning och utredning relaterat till arbetsförmåga. 

Vidare kan arbetsförmedlingen erbjuda rehabiliterande, arbetsförberedande och 
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vägledande insatser (25). För att introduceras i en anställning finns möjlighet att få stöd 

genom SIUS.  Genom lönestöd till arbetsgivaren finns möjlighet till olika former av 

subventionerade anställningar. Vidare finns möjlighet att få stöd i form av ett personligt 

biträde på arbetsplatsen, vilket innebär att en person på arbetsplatsen finns till hands för 

att stötta eller handleda.  

 

Arbetsförmedlingen har möjlighet att i överenskommelse med arbetsgivaren göra 

organisatorisk anpassning av arbetsuppgifterna. Vidare har man möjlighet att erbjuda 

stöd i form av hjälpmedel på arbetsplatsen. Arbetshjälpmedel kan vara produkter eller 

åtgärder som underlättar både i den fysiska och kognitiva miljön. Samtliga nämnda 

anpassningsstrategier är åtgärder som beslutas om och administreras av 

arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen är således den myndighet som spelar en central 

roll för anpassningsåtgärder för personer med funktionsnedsättning som är arbetslösa 

(25). 

 

Arbetsgivaren 

Arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar och ett rehabiliteringsansvar. Ansvaret regleras i 

Arbetsmiljölagen, Socialförsäkringsbalken och i Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse 

med föreskrifter om arbetsanpassning och rehabilitering (24, 25).   

 

Individen 

Individen har som förmånstagare av sjukförsäkringen en skyldighet att lämna de 

upplysningar som behövs för att klarlägga behov av rehabilitering och ska efter bästa 

förmåga medverka i rehabiliteringen (24).  
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FIA:s arbetssätt 

När en person aktualiseras till FIA träffas man först tillsammans med personen ifråga och 

dennes handläggare. Vid mötet kan representanter från flera samverkansaktörer vara 

med. FIA arbetar främst med arbetsförmedlingen, försäkringskassan och hälso- och 

sjukvården. Samverkan med socialtjänsten förekommer mindre ofta.  

 

Enligt coacherna förhåller sig den presumtive deltagaren ofta återhållsam och formulerar 

sig ”enligt förväntningar” i detta möte. Efter det första mötet börjar coacherna att bygga 

en relation till deltagaren med målsättningen att komma fram till vad personen har för 

resurser och på vilket sätt dessa kan omsättas i ett arbetssammanhang. I denna process 

framträder många gånger deltagarens ambivalens inför att komma ut i arbete. Deltagaren 

kan i ambivalensen uttrycka och fokusera mera på sina svårigheter och hinder för att 

komma vidare ut i arbete. Coacherna arbetar i denna del av processen med både 

motivation, konfrontation och exponering. I motivationsarbetet använder man sig av 

strategier från MI (motiverande samtal). Konfrontation innebär att man, när en relation 

byggts upp, speglar deltagarens inställning och agerande i syfte att uppmärksamma 

deltagaren på alternativa sätt att tänka och agera. Exponering kan innebära att följa med 

en deltagare som uttrycker stark oro över att vara med andra människor, ut på café för att 

få en bild av deltagarens sätt att hantera situationen.  

 

Man har vägledande samtal med deltagarna om intressen och vad de skulle vilja arbeta 

med. Parallellt i denna inledande fas där man lär känna deltagaren, funderar coacherna 

över vilken arbetsplats som skulle kunna fungera.  När deltagaren är ute på praktik eller 

arbete har man kontinuerlig kontakt. Det varierar vem som tar kontakten. En del 

deltagare ringer eller hör av sig dagligen. Andra får coacherna ta kontakt med. Coacherna 

gör täta besök på arbetsplatsen och kan, i enstaka fall, vara med ute på arbetsplatsen och 

stötta deltagaren i att organisera och utföra arbetsuppgifterna.  

 

Vad gäller arbetsgivarna har coacherna en ständig dialog med de som man har etablerad 

kontakt med. Man söker, allt efter behov hos enskilda deltagare men också för att utöka 

sitt kontaktnät, ständigt upp nya arbetsgivare. Vid kontakten med arbetsgivare arbetar 

man med att ”sälja in” personen. Coacherna uttrycker att de sår ett frö hos arbetsgivaren. 

De presenterar deltagaren som de vill aktualisera på arbetsplatsen vid möte med 
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arbetsgivarrepresentanter. De lyfter då främst personens intressen och resurser men talar 

också om vilka begränsningar som finns. Vid företagsbesöken gör coacherna en 

företagsanalys då de ”scannar av” både den fysiska och den sociala miljön.  

 

Beträffande branschtillhörighet för de arbetsplatser som FIA har kontakt med, finns 

företag inom administration, handel, fastighetsskötsel, vård- och omsorg, logistik/lager,  

tillverkning och utbildning. Företagen är huvudsakligen små med 4–20 anställda.  

 

Coacherna beskriver att flera av arbetsgivarna är positivt inställda till att anställa 

personer med funktionshinder. Enligt coacherna beskriver arbetsgivarna att inkluderandet 

av personer som fungerar på olika sätt kan innebära fördelar för arbetsplatsen.  Variation 

bland de anställda kan bidra till ökad förståelse och ett mera öppet klimat i 

arbetsgruppen.  

 

Arbetssättet i FIA har utvecklats utifrån coachernas egna personliga erfarenheter av 

behov av att förändra sina arbetsomständigheter för att bättre matchas med de egna 

förutsättningarna. Handledarna i FIA har gått utbildning i SE och beskrev att de kände 

igen sitt eget, empiriskt framtagna arbetssätt, med det arbetssätt som presenterades i SE.  

Arbetssättet som handledarna i FIA tillämpar är således väl förankrat i egna erfarenheter 

men har fyllts på med teoretisk kunskap. FIA anordnar även träffar månadsvis som 

skapar möjligheter till kontakter mellan deltagarna. Vid dessa träffar kan man ta upp och 

samtala kring olika teman såsom kost och hälsa.  
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Genomförande och metod 

Denna utvärdering bygger på intervjuer med deltagare i FIA, handläggare på 

försäkringskassan, arbetsförmedlingen och rehabkoordinatorer inom primärvården. 

Vidare har intervjuer genomförts med arbetsgivare. Utvärderingen bygger även på 

frågeformulär om hälsorelaterad livskvalitet vid start och efter avslut i FIA. Vidare har 

förändringar beträffande försörjning vid start och efter avslut i FIA följts upp. Dessutom 

presenteras en hälsoekonomisk analys som genomförts av Samordningsförbundet. 

Tabell 1. Översikt utvärdering. 

Frågeställning Deltagare Datainsamlingsmetod Databearbetning 
Deltagarnas 
upplevelser och 
erfarenheter av FIA  
 

8 deltagare med 
variation 
beträffande ålder, 
kön och 
arbetsåtergång 
 
3 uppföljande 
telefonintervjuer 

*Fokusgruppintervju 
med samtliga deltagare 
*Kompletterande 
individuella 
telefonintervjuer 
*Semistrukturerade 
frågor 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

Handläggares 
erfarenheter av FIA  

9 handläggare med 
erfarenhet av 
minst två klienter 
som varit aktuella 
hos FIA 

*Telefonintervjuer  
 
* Semistrukturerade 
frågor 

 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Arbetsgivarnas 
erfarenheter av 
deltagare från FIA och 
kontakt med/stöd från 
FIA 

5 arbetsgivare med 
erfarenhet av 
anställda via FIA 

Intervjuer Kvalitativ 
innehållsanalys 

Deltagarnas 
självskattade hälsa före 
och efter FIA  

52 deltagare i FIA  
2013–2016 
 

Enkäter 
 

Kvantitativ 
bearbetning 

Demografiska data  69 deltagare i FIA 
2013–2016 

SUS Kvantitativ 
bearbetning 

Försörjning före och 
efter FIA 

57 deltagare i FIA 
2013–2016  

SUS Kvantitativ 
bearbetning 

Samhällsekonomisk 
analys 
Genomförd av 
Samordningsförbundet 

52 deltagare i FIA 
2013–2016 

SUS Förenklad 
samhällsekonomisk 
analys 

 

Intervjuer 

En fokusgruppintervju har genomförts med åtta deltagare som är eller har varit aktuella i 

FIA. Den övergripande frågan i fokusgruppintervjun formulerades öppet och var inriktad 



19 
 

på upplevelser och erfarenheter av FIA. Uppföljande kompletterande individuella 

intervjuer har gjorts med tre deltagare. 

 

Intervjuer har även genomförts med fyra handläggare från arbetsförmedlingen, tre 

handläggare från försäkringskassan och två rehabkoordinatorer från primärvården. 

Fortsättningsvis benämns samtliga som handläggare. Frågorna i dessa intervjuer har varit 

inriktade på samarbete och kommunikation med FIA, hur man upplevt kontakten med 

FIA och upplevelser och erfarenheter av deras arbetssätt.  

 

Vidare har intervjuer gjorts med arbetsgivare. De fem arbetsgivare som intervjuats har 

alla erfarenheter av flera rekryteringar av praktikanter/anställda via FIA. Även till 

arbetsgivarna ställdes en öppen inledande fråga om deras upplevelser och erfarenheter av 

FIA. I intervjuerna ställdes även följdfrågor om hur kontakt och stöd med FIA fungerat, 

om hur matchningen fungerat och vilka anpassningsstrategier man behövt använda sig 

av.  

 

Enkäter om hälsorelaterad livskvalitet.  

Hälsorelaterad livskvalitet har skattats före och efter deltagande i FIA. En modifierad 

variant av EQ5D (26) har använts.  

 

Försörjningsdata och samhällsekonomisk analys 

Försörjningsdata, egen försörjning och offentlig försörjning, som registrerats i SUS har 

bearbetats med jämförelser före och efter deltagande i FIA. Vidare presenteras en 

förenklad samhällsekonomisk analys som genomförts av Samordningsförbundet. 

Analysen har gjorts enligt Nilsson och Wadeskogs modell (27). 
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Resultat: Intervjuer 

I intervjuerna med deltagare, arbetsgivare och handläggare framkom följande fem 

kategorier med underkategorier: Accepterande bemötande, Mäkla och matcha, Regelverk 

som stödjande spaljé, Tillgänglighet och uppföljning och Osäkerhetsfaktorer (tabell 2). 

 

 

Tabell 2.Kategorier och underkategorier från intervjuer med deltagare, handläggare och 

arbetsgivare 

Accepterande bemötande Frågar men ifrågasätter inte 

 Tillitsfull relation 

 Respekterande /respekterade 

Mäkla och matcha Föra samman 

 Konfidentiellt förarbete 

 Snabbt agerande 

Regelverk som stödjande spaljé Förhållningssätt till regelverk 

 Letar möjligheter 

 Individuella lösningar 

Tillgänglighet och uppföljning Lätta att kontakta 

 Långsiktig uppföljning 

 Ge möjlighet att backa i tid 

Osäkerhetsfaktorer Tveksamhet att aktualisera 

 Person eller metodik 

 Begränsad erfarenhet  

 

Accepterande bemötande 

Frågar men ifrågasätter inte.  Upplevelsen och erfarenheten bland både deltagare, 

arbetsgivare och handläggare var att coacherna ställer frågor men inte ifrågasätter. Att 

man mer ser det som, ok nu ska jag försöka begripa dig och din situation, mer än att fylla 
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i den här utredningsblanketten. (arbetsgivare). I intervjuerna uttryckte både deltagare, 

arbetsgivare och handläggare att coacherna från FIA var lyhörda och lyssnade in vad som 

sas och gjorde sig en bild av situationen. Deltagarna beskrev att de upplevde att 

coacherna tog reda på både de problem som man har men framförallt vilka tillgångar 

man har. Handläggarna uttryckte att coacherna utgick från informationen de fick från 

remitterande myndigheter och accepterade den utan att begära eller efterfråga några 

ytterligare utredningar.  

 

Tillitsfull relation. Deltagarna beskrev att de kände sig välkomna och väl bemötta i 

kontakten med FIA. I andra kontakter med myndigheter var det lätt att man kunde känna 

sig som ”ett bekymmer”. Att komma till FIA beskrevs som något annorlunda än att 

komma till en myndighet. Erfarenheten från myndighetskontakter kunde vara bra men 

man hade inte samma erfarenhet av att få samma konkreta och informella stöd som man 

fick på FIA. 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. (deltagare) 

Coachernas personliga erfarenheter av rehabiliteringsprocessen uppfattades som en 

tillgång som bäddade för en tillitsfull relation. De vet vad det är med värktabletter, 

försäkringskassan och hela det här kugghjulet.  (deltagare).  Relationen till coacherna 

beskrevs som en relation som påminner om en relation till en ’professionell kompis’ där 

man kan och vågar ta upp det som är problematiskt även om det inte alltid berör 

situationen på praktik- eller arbetsplatsen eller om det skulle kunna uppfattas som 

ovillighet att komma ut i arbetlivet. Vidare beskrev deltagarna att det kan handla om att 

få tips och råd om hur man kan skapa struktur och forma rutiner i sin vardag. Det kan 

också handla om hur man behöver ta sig an kontakter med myndigheter Det juridiska 

måste man sköta själv men däremot guidar de en, var, när, hur. Det är inte bara jobbet 

de hjälper till med, det är mer livsstilscoach. (deltagare) 

 

 

Respekterande/ respekterade. Arbetsgivarna uttryckte att coacherna visade respekt för 

både arbetsgivare och deltagare. De beskrevs som måna om sina deltagare men kunde 

samtidigt ta upp det som inte fungerade med både deltagare och arbetsgivare. De är inte 
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mjäkiga. De jobbar med båda sidor. De jobbade med deltagaren och sen med mig och 

sen blev det bra. (arbetsgivare) 

Arbetsgivarna kände sig lyssnade till beträffande sina behov och möjligheter att kunna 

erbjuda arbetsträning eller praktik. De beskrev att deras tveksamhet beträffande 

lämpligheten att någon skulle påbörja en praktik hos dem respekterades. Av de personer 

vi diskuterat, säg att det är 20, så har hälften inte blivit aktuella för vi har haft den här 

dialogen innan. (arbetsgivare) 

 

Mäkla och matcha 

Föra samman. Arbetsgivarna uttryckte att FIA förmedlade kontakt med arbetssökande 

som de aldrig skulle fått kontakt med utan FIA:s hjälp. De såg det som mindre troligt att 

dessa individer skulle finnas på jobbmässor och vid tillfällen då kontakter ordnades 

mellan arbetssökande och arbetsgivare. Arbetsgivarna hade genom FIA fått erfarenheter 

av både bra och pålitlig arbetskraft, dock med vissa begränsningar, men som efter 

anpassningar kunde fungera alldeles utmärkt. I fall då arbetsförmågan var mera påtagligt 

begränsad kunde man se att individen ändå kunde bidra med mycket. I dessa fall såg man 

den personens resurser som något som gick utöver den sedvanliga produktionen. 

Arbetsgivarna uttryckte genomgående att det alltid fanns något att göra. Uppgifter 

saknades inte. Däremot behövde arbetet organiseras så att det skulle passa både individen 

och arbetsplatsen. 

Jag har fått bra arbetskraft som jag aldrig hade kunnat hitta eller leta reda 
på. På rekryteringsmässor hade de inte kommit. På arbetsförmedlingen 
borde man bli bättre på att …så jag kunde leta efter de här 
människorna…Ska jag anställa ngn kan jag lika gärna anställa ngn som 
står längst från arbetslivet. Om jag ändå får samma kompetens. 
(arbetsgivare) 

 
   
Konfidentiellt förarbete. I intervjuerna med deltagarna framkommer att man uppskattar 

den konfidentiella förankringsprocess som coacherna gör med potentiella arbetsgivare. 

Coacherna förmedlar till arbetsgivarna vilken person de har, vad personen har för 

problem och vad personen kan göra och är intresserad av.  Detta förmedlas utan att 

identiteten avslöjas. Först när arbetsgivaren ser en reell möjlighet att kunna erbjuda något 
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tas en direktkontakt mellan deltagare och arbetsgivare tillsammans med coachen. Detta 

innebär att deltagarna slipper blottlägga sig och förklara sina tillkortakommanden inför 

flera arbetsgivare och arbetsplatser. De agerar anonymt fram till att man åker ut till 

arbetsplatsen och det tycker jag är väldigt bra. (deltagare) 

 

Det noggranna förankringsarbetet ger också arbetsgivarna en möjlighet att fundera och 

hitta möjliga lösningar men också en möjlighet att säga nej utan att göra någon person 

direkt besviken. Men framförallt de gör ett jättebra jobb innan. Vem det är, vad personen 

ska göra, vi träffas. Så det är svårt att det blir fel. (arbetsgivare) 

Både arbetsgivarna, deltagarna och handläggarna uttryckte att de förstod att coacherna 

uträttade mycket förankringsarbete i kulisserna vilket uppskattades av alla parter. 

Samtliga kände sig informerade och beredda i de möten som coacherna från FIA 

initierade.  

    

Snabbt agerande. Deltagarna beskrev erfarenheter av snabbt agerande från coacherna. 

De uttryckte närmast en viss förvåning och positiv överraskning när de, som de upplevde 

det, så snabbt blev föreslagna en praktikplats. Denna snabba hantering väckte en positiv 

förväntan och ett hopp om att man kanske skulle kunna ha en chans på arbetsmarknaden.  

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. 
(deltagare) 
 

Regelverk som stödjande spaljé  

Förhållningssätt till regelverk. I coachernas uppdrag ingår att förhålla sig till de 

samverkande aktörernas regelverk. I intervju med coacherna beskrev de att de hela tiden 

uppdaterar sig om vad som gäller för just den individ som de för tillfället arbetar med. I 

själva mäklar- och matchningsprocessen har coacherna stor frihet att lägga upp arbetet på 

lämpligt sätt tillsammans med deltagaren. Bland deltagarna uttrycktes en upplevelse av 

att de inte möttes av så många regler i kontakten med coacherna från FIA.  
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Här verkar det inte finnas några regler (skratt). Om man säger på FK och 
AF där har de ju sina regler. Tyvärr vi kan inte göra så, vi har det här att 
rätta oss efter. Men här verkar inte finnas några begränsningar eller 
regler. (deltagare) 

 Reglerna och regelverken som man brukade mötas av hos andra aktörer uppfattades 

främst som begränsande. Denna underliggande uppfattning om regelverk som 

begränsande framkom även hos handläggare. ”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”. (handläggare) 

Deltagarna uttryckte att de istället för en begränsande attityd, möttes av en möjliggörande 

attityd från coacherna. Handläggarna beskrev erfarenheter av att coacherna vände sig till 

dem för att ta reda på vilka regler som gällde i de enskilda fallen och då i syfte att hitta en 

för arbete möjliggörande lösning.  

 

Letar möjligheter. Både deltagare, handläggare och arbetsgivare uttryckte erfarenheter av 

att coacherna under hela processen ständigt letar efter möjligheter. Möjligheter söktes hos 

individen där resurser, intressen och önskemål lyftes fram för att arbeta mot att hitta en 

lämplig arbetsplats. Möjligheterna söktes ute i arbetslivet där kontakter tas med 

arbetsgivare inom områden som man tillsammans med individen kommit fram till kan 

vara möjliga. Tillsammans med arbetsgivare utforskades möjligheter att hitta lämpliga 

arbetsuppgifter.  Möjligheter söktes också i de samverkande aktörernas regelverk.   

 

Individuella lösningar. Både deltagare, handläggare och arbetsgivare beskrev att 

lösningarna man jobbar för och kommer fram till utgår från individens behov och 

individens förutsättningar. Deltagarna beskrev att de upplever att de blir bemötta som 

individer och att deras önskemål och förutsättningar beaktas.  Samma erfarenheter 

framkommer bland handläggarna. De förslag på praktikplatser som coacherna letat fram 

har sin utgångspunkt i individens behov. ”De trycker inte in någon i etablerade 

kontakter” (handläggare). Arbetsgivarna beskrev en noggrann förankringsprocess med 

individens förutsättningar i centrum och hur dessa kan matchas mot arbetsuppgifter hos 

arbetsgivaren.  
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Tillgänglighet och långsiktig uppföljning 

Lätta att kontakta. Deltagarna beskrev att de upplever coacherna som lätta att få kontakt 

med. I kontakten använder man sig av mail, telefon men främst sms.  De beskrev att de 

snabbt får svar från coacherna när de kontaktat dem och att coacherna hör av sig 

regelbundet. Arbetsgivarna uppskattade den täta kontakt som coacherna har med både 

deltagarna och arbetsplatsen. De beskrev att coacherna är ute i god tid och bokar möten 

och ordnar med bokning av andra aktörer som behöver involveras.  Arbetsgivarna 

upplevde kontakten med FIA som okomplicerad och enkel. Det är i regel bara en person 

de behöver ha kontakt med och den personen är lättillgänglig. De uppskattade 

återkopplingen som de får från coacherna om hur deltagarna upplever 

arbetsträningen/anställningen. Genom en tydlig och konkret återkoppling har de 

möjligheter att se vilka förändringar de kan göra för att uppgifterna ska fungera bättre för 

deltagaren. Vi träffas ofta och då frågar vi om vi ska ’trycka på’ eller inte. (arbetsgivare) 

 

Långsiktig uppföljning. FIA erbjuder en långsiktig uppföljning som riktar sig till både 

arbetstagare och arbetsgivare. Uppföljningen kan variera i intensitet efter behov. 

Uppföljningen innebär kommunikation på olika sätt. Det kan handla om planerade möten 

med arbetsgivare och deltagare. Ibland kan någon annan aktör behöva vara med. 

Uppföljningen kan också göras per telefon eller via mail eller sms. Ibland är 

uppföljningen mera inriktad på deltagaren, ibland mera på arbetsgivaren. Upplevelsen 

bland både deltagarna och arbetsgivarna är att man har uppföljning så länge men behöver 

det. Uppföljningen är framförallt inriktad på att modifiera omständigheterna i 

arbetssituationen för deltagaren. Det kan handla om att modifiera arbetskrav och / eller 

arbetstid. Coachningen, du sår ut ett frö, sen måste det krattas och vattnas och bearbetas. 

Att utveckla människor tar flera år. För en del tar det 3–4 år att komma tillbaka. 

(arbetsgivare) 

  

Ge möjlighet att backa i tid. Deltagarna uttryckte att coacherna kunde vara till hjälp när 

man var på en praktik som egentligen var ohållbar i längden. Man upplevde att det kunde 

vara svårt att själv säga ifrån när en praktik inte fungerade. Man hade fått en anpassad 

arbetssituation och kände välvilja från arbetsgivaren. Det upplevdes som ett nederlag och 



26 
 

man uttryckte farhågor om att man kanske kunde uppfattas som ointresserad och 

otacksam. Här upplevde man ett stöd från coacherna som kunde hjälpa till att se på 

situationen från ett utifrånperspektiv. Den täta och kontinuerliga kontakten, tillsammans 

med tillit till sin coach, understödde att man vågade ta upp det som inte fungerade. På det 

sättet kunde man avbryta en i längden ohållbar situation i tid utan att man kört sig i 

botten.  

 
Det är inte alltid som det fungerar som man tänkt. Det kanske inte alltid är 
så att man kan säga ifrån, det här funkar inte jag vill avbryta. Men tack 
vare den här täta kontakten så kan de se och förstå, ”när du berättar om 
detta då kanske det är bättre att vi avbryter och vi hittar något annat ”.  
Istället för att det går så långt att man faller igen och inte ens orkar vara 
på en annan arbetsplats. Att man får den hjälpen att sätta gränser. 
(deltagare) 

 

Osäkerhetsfaktorer 

Tveksamhet att aktualisera. Bland handläggarna uttrycktes positiva erfarenheter av FIA. 

Det som kunde hindra dem från att aktualisera en person till FIA var den osäkra 

framtiden för projektet. Det kunde handla om en person som handläggaren ansåg hade 

stort behov av både konkret och kontinuerlig stöttning såväl som en långsiktig 

uppföljning. I flera fall lyfte man unga personer som behövde ett omfattande stöd för att 

komma ut i arbetslivet. I dessa fall kunde handläggare tveka att aktualisera hos FIA på 

grund av den osäkerhet som man uppfattat råder kring deras existens. Ska hon komma ut i 

jobb behöver hon stöttning under många år. Om FIA inte finns kvar känns det fel att 

aktualisera henne där. (handläggare) 

 

Person eller metodik. I intervjuerna med både handläggare, arbetsgivare och deltagare 

refererades genomgående FIA till de personer som arbetar som coacher. FIA jämställdes 

med de båda personerna vilket kan förstås utifrån att det bara finns två coacher. Man 

nämnde inte FIA som ett arbetssätt eller en metodik i sig. Vad som är personliga 

egenskaper och förhållningssätt hos coacherna och vad som är en utarbetad metodik blir 

därmed inte explicit uttalat.  
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Begränsad erfarenhet. Bland handläggarna uttrycktes kvantitativt begränsade 

erfarenheter av FIA. Man uttryckte att man haft ett par ärenden med FIA vilket innebar 

en mycket begränsad andel av det totala antalet ärenden. Dock var den kvalitativa 

erfarenheten positiv.  
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Resultat: Hälsorelaterad livskvalitet 

Enkäten om hälsorelaterad livskvalitet har administrerats till 69 deltagare och har 

besvarats före och efter avslut i FIA av 52 deltagare under perioden 2013–2016.  I 

resultatet framkommer inga signifikanta förändringar beträffande frågorna om smärta / 

besvär, oro / nedstämdhet, förändring av hälsotillstånd eller hälsotillstånd idag. Däremot 

skattades livskvalitet signifikant bättre vid avslut än vid start i FIA (tabell 3). 

Tabell 3. Hälsorelaterad livskvalitet. Vid start och efter avslut i FIA.  

 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 

* lägre värde indikerar förbättring. 

 

Beträffande skillnader mellan män och kvinnor förelåg inga signifikanta skillnader 

varken före eller efter FIA. Männen visar en tendens till högre rapporterad oro vid start i 

FIA, dock ej någon signifikant skillnad (tabell 4). 

 

 

 

 

Tabell 4. Beskrivning: Hälsorelaterad livskvalitet kvinnor och män vid start och efter avslut i FIA 
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 Vid start i FIA 
(n=52) 

Vid avslut i FIA 
(n=52) 

 Kvinnor 
(n=30) 

Män 
(n=22) 

Kvinnor 
(n=30) 

Män 
(n=22) 

Jag har smärtor / besvär* 
 

2,07 1,82 1,97 2,05 

Jag är orolig / nedstämd* 
 

1,52 1,91 1,60 1,77 

Mitt hälsotillstånd idag jämfört 
med senaste 12 månaderna* 

1,83 1,91 1,57 1,86 

Min livskvalitet idag jämfört med 
de senaste 12 månaderna* 

1,97 2,23 1,43 1,77 

Mitt hälsotillstånd idag 0–100. 
 

60,50 55,91 63 58,41 

* lägre värde indikerar förbättring. 

 

Beträffande frågan om livskvalité skattar 50 % av deltagarna en mycket förbättrad eller 

förbättrad livskvalité efter FIA (två eller ett skalsteg av tre). Fyra män och fyra kvinnor 

(c: a 15 %) skattar en försämrad livskvalité medan c: a 35 % skattar sin livskvalité som 

oförändrad (figur 2).  

 

Figur 2. Förändring av skattad livskvalité, män och kvinnor. 
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Resultat: Försörjning och samhällsekonomisk 
analys 

Sen starten av FIA 2009 fram till 2016 har 166 deltagare börjat och avslutat FIA. Av 

dessa har 47 lett till anställning. Sen 2013 har uppföljningen av försörjning före och efter 

registrerats mera systematiskt i ett sektorsövergripande system för uppföljning av 

samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SUS).  SUS är ett 

system för att följa upp resultaten av samverkan och finansiell samordning beträffande 

sysselsättning och försörjning (27).  

 

Under perioden januari 2013 fram till augusti 2016 har 69 personer aktualiserats till FIA.  

Av dessa har 12 ej kommit till avslut i projektet vilket innebär att 57 personer har 

påbörjat och avslutat FIA. Inskrivningstiden varierar mellan en till 29 månader under den 

aktuella perioden. Medellängden för inskrivningstiden är 10,5 månader och 

medianlängden är 11 månader.  

 

Åldern hos deltagarna vid start i projektet varierar från 20 till 63 år. Medelåldern är 42 år 

(median 50 år). Medelåldern bland kvinnor som påbörjat FIA är 41 år (n= 39). 

Medelåldern vid start bland de kvinnor som har avslutats i FIA (n= 32) är densamma, 41 

år. Medelåldern bland män som påbörjat FIA är 42 år (n= 30). Medelåldern vid start 

bland de män som avslutat FIA är 43 år (n= 25). Bland kvinnorna har 16 gått vidare till 

egenförsörjning i någon grad. Bland männen har 7 gått vidare till egenförsörjning i någon 

grad.  

 

Under den aktuella tidsperioden har den egna försörjningen i denna grupp ökat från 8 % 

till 30 %. Den offentliga försörjningen har minskat från 92 % till 70 % (Figur 3). 
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Figur 3. Den summerade försörjningen, före och efter FIA 2013–2016. 

 

Inom Samordningsförbundet Södra Vätterbygden har men genomfört en förenklad 

samhällsekonomisk analys av FIA:s verksamhet enligt Nilsson och Wadeskogs 

analysmodell (27). Analysen omfattade de 52 deltagare som startade i januari 2013 och 

hade avslutats när uppföljning skedde i april 2016. Av dessa försörjde sig nio personer, 

två äldre och två yngre män och fem äldre kvinnor, helt på arbete vid avslut i projektet. 

Elva av de 52 deltagarna försörjde sig delvis på arbete vid avslut, de flesta i 

kombination med fortsatt sjukpenning eller sjukersättning. Av dessa hade sex kvinnor 

fått arbete på 75 %, tre på 50 % och en på 25 % medan en man fått arbete 25 %.  

Enligt Nilsson och Wadeskog (27) beräknas följande kostnader för offentlig försörjning 

och utanförskap: 

Ung kvinna (ca 25år)  182.400kr/år 

Äldre kvinna (ca 40 år) 382.600kr/år 

Ung man (ca 25 år)  221.367kr/år 

Äldre man (ca 40 år)  296.000kr/år 

Beräknad genomsnittskostnad är 270.000kr/år 
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När ovanstående kostnader appliceras på de deltagare i FIA som gått vidare till egen 

försörjning beräknas följande kostnadsminskning: 

2 x 296.000kr    592.000kr (vid arbete heltid äldre man) 

2 x 221.400kr    442.800kr (vid arbete heltid yngre man) 

5 x 382.600kr 1.913.000kr (vid arbete heltid äldre kvinna) 

11 x 150.000kr 1.650.000kr (vid arbete på deltid) 

Totalt   4.597.800 kr 

 

Denna summa jämförs med projektkostnaderna enligt nedan: 

  131.000 kr Tjänster och omkostnader 2013 

  345.200 kr Tjänster och omkostnader 2014 

  566.600 kr Tjänster och omkostnader 2015 

  531.000 kr Tjänster och omkostnader 2016 prel 

  100.000 kr Utvärdering 2016  

1.673.800 kr  Totalt 

 

Denna summa för kostnaden för projektet om totalt 1 673.800 kr kan ställas mot den 

beräknade kostnadsminskningen 4 597,800 kr.  

 

Samhällsekonomisk innebär detta en uppskattad vinst om 2 924,000 kr under denna 

period om man räknar med att samhällsvinsten i snitt uppstått under 12 månader för de 

berörda deltagarna. Det bedöms rimligt eftersom vissa deltagare arbetat mer än ett år 

med stödet från FIA medan andra vid analystillfället i april 2016 arbetat kortare tid. 
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Diskussion 

Den organisatoriska hemvisten på HSO 

När man bär med sig erfarenheter av misslyckanden och begränsningar i arbetslivet och 

upplever sig vara i underläge kan det vara lätt att tappa förtroendet för myndigheter. Att 

då möta personer med egen erfarenhet av hur det är att befinna sig i en 

rehabiliteringsprocess kan inge hopp och tillit.  FIA är lokaliserade och har sin 

organisatoriska hemvist på HSO. Detta innebär att FIA bedrivs jämsides med 

intresseföreningar som arbetar för tillgänglighet i samhället för personer med 

funktionshinder.  I den kontext där FIA är lokaliserat finns därmed en självklar acceptans 

för olika sätt att fungera och allas möjligheter att vara delaktiga i samhället.  Både 

coachernas egna erfarenheter och den organisatoriska hemvisten kan vara faktorer som 

bidrar till att känna tilltro till FIA i rehabiliteringsprocessen.  

 

FIA skulle kunna vara placerat i anslutning till och organiserat under en myndighet. 

Dock är, med största sannolikhet, HSO en mera lämplig lokalisering om man riktar sig 

till personer med stort behov av stöd för att komma ut i arbete. Även om enheter inom en 

myndighetsorganisation kan vara relativt fristående och arbeta självständigt, kan ändå 

organisationens regelverk och mer eller mindre outtalade kultur påverka de anställda och 

man kan ha svårt att upprätthålla ett eget arbetssätt. Ur ett utifrånperspektiv, som 

deltagarna har, identifieras man sannolikt utifrån sin lokalisering, det vill säga finns 

verksamheten i en myndighets lokaler så är det den myndigheten man möter. För 

personal är det lätt att både ta på sig och att bli påhängd en ”organisationsmantel.” Det 

vill säga, att både identifiera sig med och bli identifierad som den verksamhet som man 

är lokaliserad hos. 

 

FIA:s organisatoriska tillhörighet till HSO innebär att coacherna har sin utgångspunkt 

utanför de sedvanliga myndigheterna och aktörerna. I stället är man organiserad under en 

intresseorganisation och FIA har därmed en tillhörighet till personer med liknande 

erfarenheter. Att vara med andra som har liknande erfarenheter har i tidigare studier visat 

sig ha en positiv inverkan på accepterandet och bearbetningen av situationen för att 

därmed kunna gå vidare (6, 29). Att arbetsrehabilitering utgår från intresseorganisationer 

eller organiseras i form av självhjälpsgrupper är inget unikt utan har förekommit och 
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förekommer allt som oftast. Fontänhusrörelsen är ett exempel som startade redan på 

1940-talet i USA för att personer som vårdats inom psykiatrin skulle kunna stödja 

varandra till/tillbaka till arbetslivet. Fontänhus finns nu i ett trettiotal länder varav flera 

finns i Sverige (30). Självhjälpsgrupper har också organiserats i syfte att sjukskrivna ska 

kunna stödja varandra till/tillbaka till arbetslivet. Dock har dessa självhjälpsgrupper 

oftast organiserats utifrån sjukvården eller företagshälsovården (31–33).  

 

Utreda – reda ut 

Inom både försäkringsmedicin och arbetsrehabilitering förekommer en rad olika 

utredningar av individer för att klargöra arbetsförmågan.  Dels kan det handla om 

utredning av rätten till ersättning från sjukförsäkringen, dels kan det handla om utredning 

av om man har förmåga att delta i arbetsrehabiliterande insatser. Dessa utredningar görs 

inom både landsting, försäkringskassa, socialtjänst och arbetsförmedling. Många gånger 

är utredningar nödvändiga och kan skapa klarhet för både individen och aktörer 

runtomkring. Men det förekommer också att utredningar används i alltför stor omfattning 

och konsekvenser av att vid upprepade tillfällen utreda individer är ett i stort sett 

outforskat område. Incitamentet för utredning är att det finns en oklarhet som först 

behöver klargöras som man väntar svar på.  Att vara under utredning eller vänta på en 

utredning kan därmed ha en passiviserande inverkan på individen. Man är ju under 

utredning och utredningen ska sedan säga något innan man går vidare. Alltså går man 

inte vidare när man är under utredning. Eventuella skadeverkningar av utredningar 

diskuteras sällan. Törngren (34) har dock lyft och problematiserat behandlingars och 

utredningars eventuella iatrogena effekter. Utredningar kan innebära en ökad risk för 

medikalisering och fungera som självuppfyllande profetior.  De kan även bidra till en 

medikalisering av individens problem.  

 

 

I intervjuerna med både deltagare och handläggare framkommer att man upplevt att 

coacherna inte ifrågasätter hur det fungerar utan utgår från den information de får. 

Däremot ställer de frågor för att få en förståelse för situationen. Coacherna arbetar sen 

med deltagaren för att hitta en fungerande praktik med ambitionen att den ska leda till 

arbete. Coachernas arbetssätt är därmed mera inriktat på att reda ut istället för att utreda.  



35 
 

 

DFA-kedjan - OPA-kedjan  

Den försäkringsmedicinska modellen för att identifiera arbetsförmåga, den så kallade 

DFA- kedjan har fått stor genomslagskraft som en modell för att bedöma arbetsförmåga. 

För att utreda rätten till en ersättning från sjukförsäkringen kan den säkert vara en 

fungerande modell men den är knappast en stödjande modell för att möjliggöra arbete.  

DFA- kedjan har ett tydligt fokus på vilka eventuella funktionella hinder till följd av en 

diagnosticerad sjukdom som kan leda till aktivitetsbegränsningar. I DFA- kedjan beaktas 

inte person- eller omgivningsfaktorer. Därmed uppmärksammas inte möjligheten att hitta 

lösningar varken vad gäller individens personliga resurser eller i omgivningen.  

 

I beskrivningarna från intervjuerna med både deltagare, arbetsgivare och handläggare 

framkommer att coacherna från FIA i mötet med deltagaren omgående börjar tänka på 

vilka arbetsplatser och arbetsuppgifter som kan vara möjliga. Varken deltagare eller 

handläggare hade erfarenheten att FIA ville eller uttryckte att ytterligare någon form av 

utredning behövdes. De lyssnade in den information de fick och utgick från den när de 

började sitt matchningsarbete.  

 

Coacherna tycks således omgående rikta sin uppmärksamhet på omgivningsfaktorer, det 

vill säga arbetsplatser och arbetsuppgifter och på personfaktorer, det vill säga vad 

individen är intresserad av, vad hen har för utbildning och erfarenhet. Med ICF:s 

terminologi skulle man kunna beskriva en omgivningsfaktorer - personfaktorer – aktivitet 

kedja, en OPA- kedja, analog med DFA- kedjan som coacherna använder sig av i sitt 

arbete med att hitta en fungerande praktik / arbetsplats (figur 4).  
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Figur 4. DFA-kedjan och OPA-kedjan.  

 

För en arbetsgivare är sällan det försäkringsmedicinska ställningstagandet om 

arbetsförmåga något som är direkt överförbart till anställningsbarhet. För arbetsgivare 

kan de medicinska förutsättningarna vara viktiga men långt ifrån alltid utslagsgivande. 

Helt andra faktorer, främst personliga egenskaper, kunnande och utbildning kan vara 

betydligt mera intressanta för att kunna omsättas i ett arbete och resultera i produktivitet. 

Beträffande personliga egenskaper har studier visat att motivation och intresse värderas 

högt hos arbetsgivare och kan överbrygga andra tillkortakommanden. Vidare värderas 

pålitlighet och lojalitet högt bland arbetsgivare (4, 35). Dessa personrelaterade faktorer 

lyfts fram av coacherna i den förankrings- och matchningsprocess som föregår en praktik 

eller en anställning.  

 

Snabbt agerande 

Deltagarna beskrev det som en positiv överraskning att så snabbt få erbjudande om en 

praktikplats. De var vana vid att vänta och att allt tar tid. Denna erfarenhet av att vänta 

har framkommit i tidigare studier där väntan på stöd att komma ut i arbetslivet beskrevs 

som en destruktiv tidskarantän där man kände sig ensam, bortglömd och alienerad (6). 

Deltagarna i denna utvärdering beskrev en positiv känsla av hoppfullhet när man så 

snabbt fick förslag på praktikplats. Upplevelsen av att känna hopp i samband med att 
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man fått konkret stöd och hjälp att komma ut i arbetslivet har även framkommit i andra 

studier (36). 

 

Noggrann förankringsprocess 

Enligt arbetsgivarna föregås en praktik eller anställning av en mycket noggrann 

förankringsprocess mellan FIA och arbetsgivaren. Man diskuterar individens 

förutsättningar, både beträffande hinder och funktionella begränsningar men framförallt 

vilka resurser individen har, både beträffande personliga egenskaper och kunskaper och 

erfarenheter. Genom den noggranna förankringsprocessen kan man tänka sig att 

coacherna succesivt ”säljer in” deltagaren och arbetsgivaren successivt ”blir ägare” av 

praktikplaceringen och därmed tar ett större ansvar för deltagaren än om deltagaren blivit 

placerad utan en förankringsprocess och med kvarstående tveksamhet hos arbetsgivaren. 

Flera studier har visat att arbetsgivare känner tveksamhet och osäkerhet inför att anställa 

personer med funktionshinder (37, 38).   I intervjuerna med arbetsgivarna framkommer 

att de under denna förankringsprocess funderat på sätt att hantera och organisera 

arbetssituationen för deltagaren innan praktiken påbörjades. Därmed hade de en 

beredskap när deltagaren väl var på plats. Ett hos arbetsgivaren välförankrat beslut om 

anställning har i tidigare studier visat sig leda till en ökad benägenhet att anpassa och 

omorganisera för den anställde. För arbetsgivare kan det upplevas givande att vara med 

och bidra till en lyckad anställning av en person som står långt från arbetsmarknaden 

(39).  

 

Kontinuerlig anpassning 

Genom en ständig dialog med både deltagare och arbetsgivare medverkar coacherna i 

FIA till att kontinuerliga justeringar och anpassningar av arbetssituationen görs. 

Förankringsprocessen före praktik och anställning innebär att arbetsgivaren får tid att 

fundera över vilka arbetsuppgifter som kan fungera och hur de ska läggas upp. Detta 

innebär att anpassningsprocessen påbörjats hos arbetsgivaren redan innan den 

arbetssökande kommit till arbetsplatsen. 

Justeringarna och anpassningarna kan handla om att ändra arbetstider, ändra 

arbetsuppgifter eller ändra sättet att utföra dem på. Vid behov kontaktas 

arbetsförmedlingen för att utreda behov och möjlighet att underlätta arbetssituationen 
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med hjälp av arbetshjälpmedel. Anpassning av arbetssituationen är en grundläggande 

förutsättning för att personer med funktionshinder ska kunna fungera i arbetslivet. Bland 

personer med funktionshinder som är sysselsatta uppger närmare 80 % att de behöver 

någon form av anpassning av sitt arbete eller sin arbetssituation.  I SCB:s återkommande 

uppföljning av funktionshindrades situation på arbetsmarknaden framkommer också att 

drygt hälften av de som är arbetslösa och har ett funktionshinder uppger att de skulle 

kunna arbeta om de fick anpassningar eller stödinsatser på arbetsplatsen. De mest 

förekommande anpassningarna är anpassning av arbetstempo, anpassning av uppgifter 

och anpassning av arbetstid (1).  

 

Studier har även visat att anpassningar av olika slag, inte bara förbättrar arbetsutförandet 

för en enskild arbetstagare med funktionshinder utan kan även ha andra positiva 

sidoeffekter. Anpassningarna kan också användas av och tillämpas på personal utan 

funktionshinder och kan därmed förbättra eller underlätta arbetsutförandet för alla. 

Anpassningen har därmed en spill-over effekt på övriga anställda (40).   

 

Konfidentiellt förarbete 

I resultatet framkom att coacherna gör ett omfattande konfidentiellt förarbete där man har 

en dialog dels med deltagaren dels med arbetsgivaren. Framförallt uppskattades detta 

konfidentiella förarbete av deltagarna.  Bland personer med nedsatt arbetsförmåga på 

grund av funktionshinder har 31 % upplevt någon form av diskriminering i arbetslivet 

vilket kan jämföras med 7 % bland personer utan nedsatt arbetsförmåga på grund av 

funktionshinder (1). I undersökningar framkommer att arbetsgivare är tveksamma till att 

anställa personer med funktionshinder även om deras kvalifikationer är lika bra som hos 

personer utan funktionshinder (4). Man kan därmed dra slutsatsen att det konfidentiella 

förarbetet som coacherna i FIA utför, kan innebära att deltagarna slipper utsätta sig för 

situationer där de söker praktik/arbete och har svårigheter med att både presentera sina 

resurser men också beskriva sina begränsningar.  

 

Förhållningssätt till regelverk 

Utifrån intervjuerna med deltagarna upplevs coacherna inte vara begränsade av 

regelverk. Detta framkommer också i intervjuerna med handläggarna. I intervjuerna med 
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både deltagarna och handläggare framkommer erfarenheter av att mötas av hindrande 

regelverk. Coacherna i FIA har ett lösningsfokuserat förhållningssätt när de söker efter 

möjligheter i regelverken hos de aktörer som deltagaren är aktuell hos. FIA:s 

huvudsakliga verktyg är kontakterna med arbetsgivare och arbetsplatser. De regelverk 

som de samverkande aktörerna styrs av har coacherna ingen direkt tillgång till. De är fria 

att verka men i samverkan. Det är bara i samverkan med de övriga aktörerna som 

regelverken kan användas. Detta innebär att de snarare nyttjar och använder regler och 

regelverk för att möjliggöra för individen att komma ut i arbete snarare än att använda 

regler som en begränsning och därmed fungera som en grindvakt. Grindvaktsfunktionen 

har främst uppmärksammats inom sjukförsäkringen och socialtjänsten (41) men kan 

förekomma inom all resursbegränsad verksamhet (42).  

 

I intervjuerna med arbetsgivarna framkom att man upplevde det svårt att ”hitta” personer 

med funktionshinder när man sökte arbetskraft. Enligt arbetsgivarna gick det inte att 

komma i kontakt med dem via rekryteringstjänster. Dessa erfarenheter hos arbetsgivare 

har framkommit i andra studier (43).  Här fungerar FIA som en mäklartjänst som 

presenterar arbetssökande för arbetsgivare och vice versa, presenterar arbetsgivare och 

arbetsplatser för deltagarna. Mäklarrollen beskrivs av Gustafsson (44) som ett sätt för 

organisationer som arbetar med SE att sälja in ’osynlig’ arbetskraft, det vill säga personer 

som inte kan ta ett reguljärt arbete utan anpassningar.  

 

I den regelstyrda rehabiliteringsprocessen med krav på utredningar och insatser finns en 

risk att individer hålls kvar i en ”åtgärdsmarknad” som snarare fördröjer än underlättar 

själva inträdet på arbetsmarknaden.  Coacherna i FIA har endast reella arbetsplatser som 

sina verktyg, det vill säga arbeten på arbetsmarknaden. Utgångsläget för FIA är att det 

ska vara en arbetsplats med potentiell möjlighet till anställning eller en arbetsplats som är 

lämplig för att testa sina förutsättningar.  FIA har skapat ett nätverk med arbetsgivare 

som med hjälp av FIA fått positiva erfarenheter av arbetsförmågan hos personer med 

funktionshinder. FIA har därmed fungerat som en direktlänk mellan deltagare och 

arbetsgivare vilket är av avgörande betydelse för att nå ända fram, det vill säga till en 

fungerande anställning på arbetsmarknaden.   
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