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Arbetslivsträning eller Arbete med stöd
- vad säger klienten?



Arbetslivsträning

Syfte: Vägledning och stöd
Metod: Långsiktig med flera alternativ
Målsättning: Träning inför kommande livsomställning

Involverar: serviceproducent, betalande part, myndigheter, 
närstående, läroinrättning, arbetsgivare
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Arbete med stöd

Syfte: Bestående livsomställning
Metod: Kortsiktigt, delmål som alla leder till en målsättning
Målsättning: Arbete, helst vanligt lönejobb

Involverar: serviceproducent, betalande part, arbetsgivare
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Styrkor

Arbetslivsträning

• Beprövad, naturlig del av rådande stöd-
och utbildningssystem

• Möjliggör smidig samordning av 
behövligt stödnätverk

• Målet för klienten är en livslösning

Arbete med stöd

• Arbetsorienterad, stöd- och utbildning 
stöder åtgärden

• Snabb, enkel målsättning, 
stödnätverken mindre viktiga

• Målet för klienten är ett arbete
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Skillnader

Arbetslivsträning

• Utbildningscentrerad
• Många involverade parter
• Organisationen viktig
• Klientens engagemang 

viktigt för slutlig lösning
• Pågår oberoende 

av klientens engagemang

Arbete med stöd

• Åtgärdscentrerad
• Få involverade parter
• Målet viktigt
• Klientens engagemang 

avgörande för målsättningen
• Startar inte 

utan klientens engagemang
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Vad vill klienten?

Ha inviduellt stöd!
De flesta människor vill bestämma över sitt eget liv
Personligt stöd och engagemang är lättare att åstadkomma om 
antalet hjälpare, delmål och målsättningar avgränsas
Praktiska erfarenheter är ett bra sätt att skaffa kunskap om huruvida 
det man vill verkligen är vad man vill
Ett eget arbete med inkomst förbättrar självförtroendet



7

Vem är klienten?

En person med funktionsnedsättning.
Enligt FNs innefattar detta bl.a. personer med varaktigta fysiska, 
psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i 
samspel med olika hinder kan motverka deras fulla och verkliga 
deltagande i samhället på lika villkor som andra.
I FNs standardregler konstaterar vidare att funktionsnedsättningar 
kan vara av bestående eller övergående natur
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Låt oss ta en titt på Sverige

Sveriges Statistiska centralbyrå har fått i uppdrag att årligen redogöra för situationen på 
arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.
För att kunna göra det har man definierat person med funktionsnedsättning som en 
människa som kan ha nedsatt syn eller hörsel, ha tal- eller röst-problem, 
rörelsenedsättning, allergi eller någon form av psykisk funktions-nedsättning. Det kan 
också vara att man har diabetes, hjärt-lungproblem, magtarmsjukdom, psoriasis, epilepsi, 
dyslexi eller något liknande.
År 2013 fanns det i Sverige 987 000 personer med funktionsnedsättning. Av dem var 681 
000 personer i arbetskraften.


